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Προειδοποίηση

Kαμμία εγγραφή δεν δύναται να γίνει δεκτή βασιζόμενη μόνο στις οικονομικές καταστάσεις. Oι εγγραφές ισχύουν μόνον εφόσον έχουν
αναληφθεί βάσει του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου που συνοδεύεται από την τελευταία ετήσια έκθεση και από την τελευταία εξαμηνιαία
έκθεση σε περίπτωση που η έκθεση αυτή έχει δημοσιευθεί μεταγενέστερα.
Το ενημερωτικό δελτίο, το καταστατικό και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις διατίθενται στους μετόχους στη θεματοφύλακα τράπεζα και
στην εταιρική έδρα της Εταιρίας, καθώς και στα ιδρύματα που είναι επιφορτισμένα με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα οποία
αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Αποστέλλονται επίσης δωρεάν εφόσον ζητηθούν.
Τα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα έκθεση έχουν καταρτιστεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προεξοφλούν τα
μελλοντικά αποτελέσματα.
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Οργάνωση
Εταιρική Έδρα

3, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος

Gerard Roelofs (από 01/04/2014),
Head of Client Group International,
ING Investment Management (Europe) B.V.
Dirk Buggenhout (από 01/03/2014 έως 31/03/2014),
Chief Operating Officer,
ING Investment Management (Europe) B.V.
André van den Heuvel (έως 28/02/2014),
Chief Marketing and Sales Officer,
ING Investment Management (Europe) B.V.

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Dirk Buggenhout (έως 28/02/2014 και εν συνεχεία από
01/04/2014),
Chief Operating Officer,
ING Investment Management (Europe) B.V.
Hans Stoter,
Chief Investment Officer,
ING Investment Management (Europe) B.V.
Benoît De Belder (από 01/09/2013),
Head of Fund Risk and Risk Engineering,
ING Investment Management (Europe) B.V.
Mark den Hollander (έως 31/08/2013),
Chief Risk Officer,
ING Investment Management (Europe) B.V.

Εταιρία ∆ιαχείρισης

ING Investment Management Luxembourg S.A.,
3, rue Jean Piret, Luxembourg

∆ιαχειριστής επενδύσεων

ING Investment Management Luxembourg S.A.,
3, rue Jean Piret, Luxembourg
Με εκχώρηση αρµοδιοτήτων στις
ING Asset Management B.V.,
65, Schenkkade, The Hague
ING Asset Management B.V., acting through its branch in
Bucharest, Romania
Costache Negri 1-5, Bucharest
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Οργάνωση
ING Investment Management (C.R.) a.s.,
Bozděchova 2/344, Praha
∆ιοικητικός Επίτροπος,
Υπεύθυνος Τήρησης Βιβλίου Μετόχων και
Φορέας Μεταβιβάσεων

ING Investment Management Luxembourg S.A.,
3, rue Jean Piret, Luxembourg
Με εκχώρηση αρµοδιοτήτων στην
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.,
2-8, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg

Θεµατοφύλακας

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.,
2-8, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg

Αντιπρόσωπος δανεισµού κινητών αξιών

Goldman Sachs Europe,
Peterborough Court, 133 Fleet Street, London

Ανεξάρτητος Ελεγκτής

Ernst & Young S.A.,
7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, Munsbach

Ιδρύµατα επιφορτισµένα µε τις
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
Βέλγιο

ING Belgium S.A.,
24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels

∆ηµοκρατία της Τσεχίας

ING Bank N.V. (έως 31/12/2013),
Organizačni složka, Nádražni 344/25, Praha
ING Investment Management (C.R.) a.s. (από 01/01/2014),
Bozděchova 2/344, Praha

Ελλάδα

Piraeus Bank SA,
4, Amerikis, Athens

Λουξεµβούργο

ING Luxembourg S.A.,
52, route d'Esch, Luxembourg

Σλοβακία

ING Bank N.V. (έως 31/12/2013),
Pobočka zahraničnej banky, Jesenského 4/C, Bratislava
ING Investment Management (C.R.) a.s. (από 01/01/2014),
Bozděchova 2/344, Praha

Ολλανδία

ING Bank N.V.,
Amstelveenseweg 500, Amsterdam
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Οργάνωση
Αντισυµβαλλόµενοι στα εξωχρηµατιστηριακά
(OTC) παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα

Αντισυµβαλλόµενοι στα δικαιώµατα προαίρεσης
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ISG Product Operations 55 Douglas Street, Floor 3 Glasgow,
G2 7NP
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Ετήσια έκθεση και πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
για τo έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

Έκθεση ∆ιαχείρισης
Οικονοµική συγκυρία
Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου 2013, ο ρυθµός ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επιταχύνθηκε, ωθούµενος από τις
ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Ο παγκόσµιος δείκτης µέτρησης της δραστηριότητας στον µεταποιητικό
τοµέα και στον τοµέα των υπηρεσιών αναρριχήθηκε περαιτέρω στις 55.2 µονάδες τον Αύγουστο, ωθούµενος από την κάθετη
αύξηση νέων παραγγελιών που σηµατοδοτεί ταχύτερους ρυθµούς επιτάχυνσης της τελικής ζήτησης. Στις ΗΠΑ, οι οικονοµικοί
δείκτες παρέχουν σταθερά ενδείξεις για ανάπτυξη διαρκείας. Ωστόσο, οι τελευταίοι δείκτες, και συγκεκριµένα εκείνοι που
αναφέρονται στην αύξηση των θέσεων εργασίας και στην αγορά κατοικίας, συνθέτουν µία λιγότερο οµοιογενή εικόνα από εκείνη
που είχε προκύψει από τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί στην αρχή της θερινής περιόδου. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους
για τους οποίους η Οµοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα (η «Fed») έλαβε την απόφαση το Σεπτέµβριο να καθυστερήσει τη µείωση
του προγράµµατος αγοράς οµολόγων της. Η οικονοµία της Ιαπωνίας κατέγραψε κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους πρόοδο της
τάξεως του 3% σε ετησιοποιηµένη βάση. Ο ρυθµός ανάπτυξης χαλάρωσε ελαφρά κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου,
παραµένοντας ωστόσο σαφώς ανώτερος από τον µακροπρόθεσµο ρυθµό ανάπτυξης που έχει διαµορφωθεί κάτω από το 1%. Η
ζώνη του ευρώ εξήλθε από την ύφεση το δεύτερο τρίµηνο του 2013 και η ανάκαµψη διατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια του τρίτου
τριµήνου. Οι διαφορές ανάµεσα στα κράτη του πυρήνα και στα κράτη της περιφέρειας αµβλύθηκαν. Σε µία χρονική στιγµή κατά
την οποία η Γερµανία εξακολουθούσε να καταγράφει σθεναρές επιδόσεις, κάποιες άλλες χώρες του πυρήνα (όπως η Γαλλία, το
Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεµβούργο) συµµετείχαν στην ανάκαµψη σε µικρότερη έκταση. Την ίδια στιγµή, χώρες όπως η
Ισπανία και η Ιταλία κατέγραφαν ξεχωριστή πρόοδο. Στις αναδυόµενες χώρες, η κινεζική οικονοµία ανέκαµψε κατά τη διάρκεια
της θερινής περιόδου, εν µέρει λόγω της επιτάχυνσης της ζήτησης που σηµειώθηκε στις ώριµες οικονοµίες. Η σηµαντικότερη
ώθηση ωστόσο, προέκυψε από επενδύσεις στον τοµέα των υποδοµών και από την ανασύσταση των αποθεµάτων. Πρέπει
ωστόσο να σηµειωθεί ότι οι επιπτώσεις από την ανασύσταση των αποθεµάτων έχουν µόνο προσωρινή διάρκεια. Επιπρόσθετα, η
ανάκαµψη που σηµειώθηκε στην αγορά ακινήτων παρέµενε και αυτή ευάλωτη δεδοµένης της πλεονάζουσας παραγωγικής
δυναµικότητας. Οι επικρατούσες ανοµοιογένειες στις άλλες αναδυόµενες γεωγραφικές περιοχές εξακολουθούσαν να εντείνονται.
Αρκεί να υπενθυµίσουµε τα αυξανόµενα ελλείµατα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Ινδία, την Τουρκία και τη Νότια
Αφρική, και την αύξηση του πληθωρισµού. Οι βασικές αδυναµίες πολλών αναδυόµενων χωρών εξακολουθούσαν να παραµένουν
σηµαντικές.
Κατά τους τρεις τελευταίους µήνες του 2013, η παγκόσµια ανάκαµψη εξακολούθησε την πορεία της παρά την υποτονικότητα και
την ανοµοιογένεια µε την οποία εκδηλώθηκε στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η ανάκαµψη αυτή ήταν κυρίως εµφανής στις
ΗΠΑ, στην Ιαπωνία και στο Ηνωµένο Βασίλειο. Στην Ευρωζώνη και στις αναδυόµενες χώρες, η ανάκαµψη εξακολουθούσε να
"σέρνεται". Στις ΗΠΑ, η ανάκαµψη της οικονοµίας συνεχίστηκε µε σταθερό ρυθµό, τροφοδοτούµενη από µία λογική αύξηση των
θέσεων εργασίας, αύξηση των µισθών, άνοδο των τιµών των ακινήτων και βελτίωση των χρηµατοπιστωτικών συνθηκών. Στο
πλαίσιο αυτό, η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών ειδικότερα έδωσε σηµαντική ώθηση στην οικονοµική δραστηριότητα. Ο
πληθωρισµός παρέµεινε υπό έλεγχο, αν ληφθεί υπόψη ότι είχε διαµορφωθεί στο 1.2% το Νοέµβριο σε σχέση µε το επίπεδο που
είχε καταγραφεί τον ίδιο µήνα του προηγούµενου έτους. Η διαφωνία των Ρεπουµπλικάνων και του Λευκού Οίκου για τον
προϋπολογισµό τον Οκτώβριο, κατέληξε τελικά σε συµβιβασµό, αναβάλλοντας την ψήφισή του έως τις αρχές του 2014. Στα µέσα
∆εκεµβρίου, το αµερικανικό Κογκρέσο κατέληξε σε διετή συµφωνία για τον προϋπολογισµό των ΗΠΑ, περιορίζοντας τον κίνδυνο
νέας στάσης πληρωµών για την Οµοσπονδιακή κυβέρνηση. Στην Ευρωζώνη, η ανάκαµψη της οικονοµίας συνεχίστηκε κατά τη
διάρκεια του τετάρτου τριµήνου, αν και σε αργό ρυθµό. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι όροι παροχής δανείων είναι
πιο απλοί αποτελεί θετικό στοιχείο. Η ανάκαµψη ενισχύθηκε επίσης από την µείωση των κυβερνητικών περικοπών και από την
αύξηση των εξαγωγών στο πλαίσιο της ανάκαµψης της παγκόσµιας οικονοµίας. Ο πληθωρισµός υποχώρησε στο 0.7% σε
12µηνη βάση έως τον Οκτώβριο. H εξαιρετικά πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα και η πίεση στους µισθούς
εξακολουθούσε ωστόσο να ναρκοθετεί τον πληθωρισµό. Στην Ιαπωνία, η λανθάνουσα δραστηριότητα παρέµενε εύρωστη,
ενισχυόµενη από µια επεκτατική δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική. Στην Ιαπωνία, ο πληθωρισµός επιταχύνθηκε στο 1.5%
σε 12µηνη βάση έως το Νοέµβριο, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθµό του από το 2008. Στις αναδυόµενες οικονοµίες, η
οικονοµική ανάκαµψη στις ΗΠΑ και την Ευρώπη ενίσχυσε την ανάπτυξη σε ορισµένες χώρες, ενώ σε κάποιες άλλες, η θετική
αυτή επίδραση ήταν αµελητέα διότι ο εξαγωγικός τους κλάδος ήταν περιορισµένου βεληνεκούς ή εξαρτώταν σε υψηλό βαθµό
από την Κίνα
Η οικονοµική δραστηριότητα παγκοσµίως επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου 2014, αν και σε µέτριο ρυθµό,
αντικατοπτρίζοντας τις εξελίξεις στη δυναµική της ανάπτυξης στις επιµέρους γεωγραφικές περιοχές. Σε µια χρονική στιγµή κατά
την οποία η ανάπτυξη "σηκώνει κεφάλι" στις πιο ανεπτυγµένες οικονοµίες, µεγάλες αναδυόµενες οικονοµίες βλέπουν τη δυναµική
τους να επιβραδύνεται. Ειδικότερα, η βελτίωση των ισολογισµών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και οι διευκολυντικές πολιτικές
εξακολούθησαν να στηρίζουν την οκονοµική δραστηριότητα στις προηγµένες οικονοµίες ενώ τα διαρθρωτικά εµπόδια και η
σύσφιγξη των νοµισµατικών συνθηκών οδήγησαν τις οικονοµίες των αναδυόµενων αγορών σε επιβράδυνση.
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Έκθεση ∆ιαχείρισης
Ο παγκόσµιος πληθωρισµός παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα σε ένα περιβάλλον πλεονάζουσας παραγωγικής δυναµικότητας και
χαµηλότερων τιµών ενέργειας. Στις ΗΠΑ, οι οικονοµικοί δείκτες τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο διαµορφώθηκαν σε επίπεδα
χαµηλότερα από τα αναµενόµενα λόγω των δυσµένων καιρικών συνθηκών και των διορθώσεων που σηµειώθηκαν στα
αποθέµατα, αλλά οι καταναλωτικές δαπάνες παρέµειναν σθεναρές. Η ευρωζώνη εξακολούθησε την αργή της ανάκαµψη µε
δείκτες βιοµηχανικής δραστηριότητας να πορεύονται σε επίπεδα ανάπτυξης της τάξεως του 0.3%-0.4% κατά τη διάρκεια του
τριµήνου. Στη συγκεκριµένη ζώνη, φόβοι αποπληθωρισµού εξακολουθούσαν να υφίστανται δεδοµένου ότι ο πληθωρισµός είχε
υποχωρήσει στο 0.5% το Μάρτιο. Τα στοιχεία της ιαπωνικής οικονοµίας για το πρώτο τρίµηνο του 2014 είχαν επίσης επηρεαστεί
από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Παραταύτα, η δυναµική της εγχώριας οικονοµίας και η αγορά εργασίας παρέµειναν θετικές
απέναντι στην άνοδο της φορολογίας επί των πωλήσεων. Οι προοπτικές για τις αναδυόµενες αγορές επιδεινώθηκαν κατά τη
διάρκεια του τριµήνου, εν µέρει λόγω της έλλειψης διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και της αυξηµένης πολιτικής αστάθειας σε
πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων η Βενεζουέλα, η Ταϊλάνδη, η Ουκρανία και η Τουρκία. Η εκροή κεφαλαίων από τις
αναδυόµενες χώρες συνεχίστηκε, οδηγώντας σε υποτίµηση των τοπικών νοµισµάτων, µε αποτέλεσµα, διάφορες κεντρικές
τράπεζες να προχωρούν σε άνοδο των επιτοκίων τους. Τέλος, τα πρόσφατα οικονοµικά στοιχεία της Κίνας κατέδειξαν σταδιακή
αποδυνάµωση της δυναµικής της ανάπτυξης. Η µετάβαση από ένα οικονοµικό µοντέλο βασιζόµενο στις επενδύσεις και τις
εξαγωγές σε ένα µοντέλο βασιζόµενο στην κατανάλωση των νοικοκυριών συγκράτησε τη δραστηριότητα όπως τη συγκράτησαν
και οι προσπάθειες των αρχών να µειώσουν την εξάρτηση της οκονοµίας από την αύξηση του δανεισµού.
H παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα ανέκαµψε κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριµήνου 2014, µετά την υποχώρηση που
σηµειώθηκε το πρώτο τρίµηνο εξαιτίας ορισµένων παροδικών παραγόντων, και ειδικότερα λόγω του ασυνήθιστα βαρύ χειµώνα
στις ΗΠΑ και της διακοπής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων βαριάς βιοµηχανίας στην Κίνα προκειµένου να περιοριστεί η
ατµοσφαιρική ρύπανση. Στις ανεπτυγµένες οικονοµίες, η δυναµική της οικονοµίας σταθεροποιήθηκε χάρη στην αύξηση της
εµπιστοσύνης, χάρη στα βελτιωµένα ισοζύγια των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα και χάρη στις διευκολυντικές πολιτικές. Στις
ΗΠΑ, η δραστηριότητα τροφοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από την κατανάλωση των νοικοκυριών που επωφελήθηκε από τη µείωση
των πολιτικών λιτότητας, την πτώση των τιµών των βασικών εµπορευµάτων, την ελαφρά βελτίωση που σηµειώθηκε στην αγορά
εργασίας και την "αίσθηση πλουτισµού" που συνδέεται µε τις δυναµικές επιδόσεις της χρηµατιστηριακής αγοράς. Στη βελτίωση
της οικονοµικής δυναµικής συνέβαλε επίσης και η ανασύσταση των επιχειρηµατικών αποθεµάτων. Η οικονοµική ανάκαµψη στην
Ευρωζώνη, παρέµεινε ωστόσο εύθραστη και επιτελέστηκε σε ρυθµούς που διέφεραν από χώρα και σε χώρα. Η δραστηριότητα
ναι µεν ενισχύθηκε από τη χαλάρωση της έντασης των πολιτικών λιτότητας και από τη βελτίωση της εµπιστοσύνης των
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, αλλά η πρόοδός της αναχαιτίστηκε από την υψηλή ανεργία και τα χαµηλά επίπεδα
πληθωρισµού που διαµορφώθηκε στο 0.5% τον Μάιο και τον Ιούνιο. Στο Ηνωµένο Βασίλειο η οικονοµική δραστηριότητα
ενισχύθηκε χάρη στην εύρωστη εγχώρια ζήτηση και στην άνθηση της αγοράς ακινήτων. Όσον αφορά την Ιαπωνία, τα διαθέσιµα
στοιχεία δείχνουν ότι η οικονοµία της χώρας απορρόφησε τις αρνητικές επιπτώσεις από την αύξηση της φορολογίας επί των
πωλήσεων την 1η Απριλίου χάρη στην ευρωστία της αγοράς εργασίας. Στις αναδυόµενες χώρες, η αναπτυξιακή δυναµική
εµφάνισε σηµεία σταθεροποίησης, ωθούµενη από την αύξηση των εξαγωγών των εν λόγω χωρών προς τις ώριµες οικονοµίες και
από τη βελτίωση των χρηµατοπιστωτικών συνθηκών. Στην Κίνα, η βελτίωση ενισχύθηκε µε στοχευµένα κίνητρα µικρής εµβέλειας
εκ µέρους της κυβέρνησης, εστιαζόµενα σε προγράµµατα υποδοµών. Η συρρίκνωση ωστόσο που σηµειώθηκε στον κλάδο των
ακινήτων, εξουδετέρωσε µεγάλο µέρος των θετικών συνεπειών που δηµιουργήθηκαν από τα κυβερνητικά µέτρα αναθέρµανσης
της οικονοµίας. Οι γεωπολιτικές εντάσεις µεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αφενός και οι διαµάχες των θρησκευτικών φατριών στο
Ιράκ αφετέρου, αύξησαν τις ανησυχίες για τον αντίκτυπό τους στην παγκόσµια οικονοµία σε περίπτωση κλιµάκωσης των
εντάσεων αυτών. Ο παγκόσµιος πληθωρισµός παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα σε σύγκριση µε τους ιστορικούς του µέσους όρους,
µεταφράζοντας έτσι τους αργούς ρυθµούς εξέλιξης των τιµών των βασικών εµπορευµάτων και την άφθονη πλεονάζουσα
παραγωγική ικανότητα παγκοσµίως.
Νοµισµατική πολιτική
Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου του 2013, οι προσδοκίες σύµφωνα µε τις οποίες η Fed θα προχωρούσε σε µείωση των
αγορών οµολόγων (tapering) το Σεπτέµβριο, πολλαπλασιάστηκαν, και το γεγονός αυτό συνέβαλε στην αύξηση των οµολογιακών
αποδόσεων, ειδικότερα στις ΗΠΑ. Αντίθετα από κάθε προσδοκία, η Fed αποφάσισε να µην προχωρήσει στην εκτέλεση του
προγράµµατός της σχετικά µε τη µείωση των αγορών κρατικών οµολόγων το Σεπτέµβριο, θεωρώντας ότι οι κίνδυνοι που
απειλούσαν την οικονοµία ήταν ακόµα αυξηµένοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η άνοδος των οµολογιακών αποδόσεων από
τον Ιούνιο, ο σχετικά βραδύτερος ρυθµός δηµιουργίας θέσεων εργασίας και η προοπτική µιας νέας σύγκρουσης µεταξύ
Ρεπουµπλικανών και ∆ηµοκρατικών στο Κονγκρέσο για τα δηµοσιονοµικά και το εθνικό χρέος. Το tapering δεν εγκαταλήφθηκε,
αλλά η έναρξή του αναβλήθηκε έως τη συνεδρίαση της Fed το ∆εκέµβριο.
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Έκθεση ∆ιαχείρισης
Στη ζώνη του ευρώ, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ("ΕΚΤ") δήλωσε ότι αντιµετώπιζε την τρέχουσα
οικονοµική ανάκαµψη πολύ συγκρατηµένα. ∆ιαβεβαίωσε εκ νέου την πρόθεσή του να διατηρήσει τα επιτόκια σε χαµηλά επίπεδα
για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα και δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο χορήγησης νέων µακροπρόθεσµων πιστώσεων στις
τράπεζες της ζώνης του ευρώ για να αντισταθµίσει τις αρνητικές επιπτώσεις από την άνοδο των οµολογιακών αποδόσεων. Στην
Ιαπωνία, λαµβάνοντας υπόψη την επικρατούσα βελτίωση των προοπτικών για την οικονοµία, η Τράπεζα της Ιαπωνίας ("BoJ")
διατήρησε αµετάβλητη τη νοµισµατική πολιτική της κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, διατήρησε το
επιτόκιο της γύρω στο 0% καθώς επίσης και ένα πρόγραµµα επέκτασης της νοµισµατικής βάσης της τάξεως των 60 -70 τρισ. γεν
το χρόνο. Οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόµενων χωρών είχαν περιορισµένο εύρος κινήσεων για να αντιµετωπίσουν την
διαφυγή των κεφαλαίων από την περιοχή. Tο γεγονός αυτό αφορούσε ειδικότερα τις χώρες που εξαρτώνται από ξένα κεφάλαια
για τη χρηµατοδότηση των ελλειµάτων του ισοζυγίου τρεχόντων συναλλαγών τους, όπως η Βραζιλία, η Ινδονησία, η Τουρκία, η
Νότια Αφρική και η Ινδία. Οι κεντρικές τράπεζες της Ινδίας και της Ινδονησίας αύξησαν τα βασικά τους επιτόκια προκειµένου να
στηρίξουν τα εθνικά τους νοµίσµατα που είχαν υποτιµηθεί σηµαντικά.
Η νοµισµατική πολιτική των κύριων κεντρικών τραπεζών παρέµεινε ιδιαίτερα διευκολυντική κατά τη διάρκεια του τελευταίου
τριµήνου του 2013. Η απόφαση της Fed το Σεπτέµβριο να αναβάλει το tapering λειτούργησε σταθεροποιητικά για τις αγορές.
Κατά τους τελευταίους µήνες του 2013, οι επενδυτές άρχισαν να κατανοούν σταδιακά ότι η Fed διαχώριζε σαφώς το tapering από
την επιτοκιακή πολιτική της. Το ∆εκέµβριο του 2013, η Fed ανακοίνωσε ότι θα µείωνε το µηνιαίο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων
κατά 10 δισ. δολάρια, στα 75 δισ. δολάρια, από τον Ιανουάριο του 2014 και ότι θα προχωρούσε σε περαιτέρω µειώσεις εντός του
2014 σε περίπτωση που η ανάπτυξη εξελίσσονταν σταθερά. Η κεντρική τράπεζα πρόσθεσε επίσης ότι τα βασικά επιτόκια θα
έπρεπε να κρατηθούν κοντά στο µηδέν για παρατεταµένη χρονική περίοδο. Στην Ευρώπη, η ΕΚΤ τόνισε µία ακόµη φορά την
πρόθεσή της να στηρίξει την ανάκαµψη της οικονοµίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Σε µία συγκυρία υποτονικής οικονοµικής
ανάκαµψης και απέναντι στον κίνδυνο αποπληθωρισµού, η κεντρική τράπεζα µείωσε, το Νοέµβριο, το βασικό επιτόκιο των
πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης από το 0.5% στο 0.25% και δεσµεύθηκε να διατηρήσει τα επιτόκια χαµηλά για
παρατεταµένη χρονική περίοδο. Η Τράπεζα της Αγγλίας («BoΕ») συγκράτησε επίσης το βασικό της επιτόκιο σε ένα χαµηλόρεκόρ (0.5%) κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριµήνου, και διατήρησε το πρόγραµµα αγορών στοιχείων ενεργητικού παρά το
γεγονός ότι θεωρούσε ότι η οικονοµία είχε αρχίσει να δείχνει σηµεία ευρωστίας. Στην Ιαπωνία, η BoJ διατήρησε κατά τη διάρκεια
του τελευταίου τριµήνου του 2013 την διευκολυντική πολιτική-ρεκόρ που είχε υιοθετήσει, και δεσµεύτηκε να διευρύνει τη
νοµισµατική της βάση κατά 60 - 70 τρισ. γεν ετησίως. Στο σύνολο των αναδυόµενων χωρών, οι χρηµατοοικονοµικές συνθήκες
παρέµειναν σχετικά σφιχτές λόγω των εκροών κεφαλαίου και της ανάγκης αντιµετώπισης του πληθωρισµού. Οι χώρες που
επλήγησαν περισσσότερο ήταν εκείνες που εξαρτώνταν από ξένα κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση των ελλειµάτων του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών τους (Βραζιλία, Τουρκία, Νότια Αφρική και Ινδία). Σε πολλές χώρες, οι κεντρικές τράπεζες αναγκάστηκαν
να αυξήσουν τα επίσηµα επιτόκια για να αποφύγουν εκροές κεφαλαίων και να αντιµετωπίσουν πληθωριστικές πιέσεις.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2014, οι κεντρικές τράπεζες των προηγµένων οικονοµιών δεν µετέβαλαν τις
εξαιρετικά διευκολυντικές νοµισµατικές πολιτικές τους, ενώ το ίδιο χρονικό διάστηµα, οι αναδυόµενες χώρες προχωρούσαν σε
σύσφιγξη των χρηµατοοικονοµικών συνθηκών τους. Η Fed διατήρησε το βραχυπρόθεσµο επιτόκιό της κοντά στο 0% για να
στηρίξει τη συνέχιση της οικονοµικής ανάκαµψης. Στον απόηχο της βελτίωσης της οικονοµικής συγκυρίας και της υποχώρησης
των επιπέδων ανεργείας, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ µείωσε, τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, το µηνιαίο της
πρόγραµµα αγοράς οµολόγων κατά 10 δισ. δολάρια. Tο tapering προστέθηκε στη δέσµευσή της να διατηρήσει τα επιτόκια σε
χαµηλά επίπεδα για µεγάλη χρονική περίοδο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2014, η ΕΚΤ διατήρησε αµετάβλητο το
επιτόκιο αναχρηµατοδότησης (Refi) στο 0.25%, σε µία χρονική στιγµή κατά την οποία η κεντρική τράπεζα έµοιαζε ικανοποιηµένη
µε την βραδεία αλλά σταδιακή ανάκαµψη της οικονοµίας στην Ευρωζώνη. Οι κίνδυνοι αποπληθωρισµού είχαν ελαχιστοποιηθεί,
αλλά η ΕΚΤ δήλωσε ότι διέθετε τα εργαλεία για να αντιµετωπίσει µία τέτοια εξέλιξη, σε περίπτωση ανάγκης. Η BoJ
εξακολουθούσε να εφαρµόζει µία εξαιρετικά διευκολυντική νοµισµατική πολιτική. Οι φόβοι σχετικά µε την ευρωστία της
οικονοµικής ανάκαµψης απέναντι στην αύξηση της φορολογίας επί των πωλήσεων ώθησε την κεντρική τράπεζα να διατηρήσει το
πρόγραµµα αγορών στοιχείων ενεργητικού µε στόχο την αναθέρµανση της οικονοµίας. Ως αποτέλεσµα της έλλειψης
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στην περιοχή και των πολιτικών εντάσεων, οι αναδυόµενες οικονοµίες παρέµεναν ευάλωτες στις
εκροές κεφαλαίων. Οι χώρες που εξαρτώνται από ξένα κεφάλαια για τη χρηµατόδοτηση των ελλειµάτων του ισοζυγίου τρεχόντων
συναλλαγών τους (Βραζιλία, Ινδονησία, Τουρκία, Νότια Αφρική και Ινδία) αναγκάστηκαν να αυξήσουν τα επίπεδα των επιτόκιων
τους για να αντιµετωπίσουν τις εκροές κεφαλαίων. Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας αντιµετώπισε δυσκολίες στην επίτευξη
ισορροπίας όταν προσπάθησε να µειώσει το ύψος των δανείων που παρέχονται από µη τραπεζικά ιδρύµατα χωρίς να
καταστρέψει την εύθραστη οικονοµική ανάπτυξη.
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Έκθεση ∆ιαχείρισης
Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2014, η ασθενής ονοµαστική οικονοµική ανάπτυξη παγκοσµίως και οι περιορισµένες πληθωριστικές
πιέσεις στήριξαν τις διευκολυντικές νοµισµατικές πολιτικές που δροµολογήθηκαν από τις ανεπτυγµένες οικονοµίες. Στις ΗΠΑ, η
Οµοσπονδιακή Τράπεζα µείωσε κατά 10 δισεκατοµµύρια δολάρια τις µηνιαίες αγορές οµολόγων της, µετά από κάθε συνεδρίαση
της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς. Η πρόεδρος της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν,
επιβεβαίωσε ότι το πρόγραµµα, που µειώθηκε στα 35 δισεκατοµµύρια δολάρια τον Ιούλιο, θα τερµατιστεί καλώς εχόντων των
πραγµάτων, στο τέλος του έτους. Για φέτος, η ΕΚΤ µείωσε στο 0.7% τις προβλέψεις της για τον πληθωρισµό, δηλαδή σε επίπεδο
σαφώς κατώτερο από εκείνο του 2% περίπου ετησίως, που αποτελεί το στόχο της. Στις 5 Ιουνίου, η ΕΚΤ ανακοίνωσε σηµαντική
δέσµη µέτρων για την καταπολέµηση του αποπληθωρισµού. Προχώρησε σε µείωση του επιτοκίου αναχρηµατοδότησης
αναφοράς κατά 10 µονάδες βάσης, στο 0.15%, και κατέβασε το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων από το µηδέν στο -0.1%. Στην
προσπάθειά της να εξασφαλίσει πιστωτικές ροές στην οικονοµία, η ΕΚΤ άνοιξε επίσης δανειακές διευκολύνσεις ύψους 400
δισεκατοµµυρίων ευρώ στις τράπεζες. Τέλος, δεσµεύθηκε να εξετάσει τις δυνατότητες δροµολόγησης προγράµµατος αγοράς
τίτλων. Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 0.5%, ένα ιστορικό χαµηλό, παρά την εύρωστη
οικονοµική ανάπτυξη και την άνοδο των τιµών των ακινήτων. Αξιωµατούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας δήλωσαν ότι η αύξηση
των επιτοκίων φέτος, ενδέχεται να είναι πιθανότερη από εκείνη που προεξοφλούν οι επενδυτές. Οι βασικές τιµές καταναλωτή
στην Ιαπωνία αναρριχήθηκαν στο 3.4% τον Μάιο σε σχέση µε τα επίπεδα που είχαν σηµειωθεί ένα χρόνο νωρίτερα, ήτοι µε
ρυθµό που είχε να καταγραφεί 32 ολόκληρα χρόνια, ωθούµενες από την αύξηση των τελών στον κλάδο των υπηρεσιών κοινής
ωφελείας και την άνοδο της φορολογίας επί των πωλήσεων. Η BoJ διατήρησε τη νοµισµατική πολιτική της αµετάβλητη κατά τη
διάρκεια του τριµήνου, πεπεισµένη ότι το 2015, ο πληθωρισµός θα διαµορφωθεί στο 2%. Η πτώση των µακροπρόθεσµων
επιτοκίων στις ώριµες οικονοµίες αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για ευκαιρίες στις αναδυόµενες χώρες. Ωστόσο, η
κατάσταση στις χώρες αυτές αυτή παραµένει ευάλωτη. Σε πολλές χώρες, οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα επίσηµα επιτόκιά
τους κατά τη διάρκεια του τριµήνου, για να αναχαιτίσουν τις εκροές κεφαλαίων.
Αγορές σταθερού εισοδήµατος
Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου του 2013, οι αποδόσεις των ασφαλέστερων εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου αυξήθηκαν
περαιτέρω. Σε µία πρώτη φάση, οι αποδόσεις των κρατικών οµολόγων αναρριχήθηκαν στο 3% (ΗΠΑ) και στο 2% (Γερµανία).
Μετά τις 5 Σεπτεµβρίου, οι αποδόσεις υποχώρησαν στο 2.6% (ΗΠΑ) και στο 1.8% (Γερµανία) στις 30 Σεπτεµβρίου, λόγω µιας
σειράς από ανάµεικτα µηνύµατα από τις ΗΠΑ και λόγω της απόφασης της Fed σχετικά µε την αναβολή του tapering. Οι πιο
εύρωστες αποδόσεις στο µακρύ τέλος σηµείωσαν µία σειρά από αλυσιδωτές επιπτώσεις µικρού βεληνεκούς στις
βραχυπρόθεσµες αποδόσεις. Η καµπύλη απόδοσης (2-10 ετών) στις ΗΠΑ και τη Γερµανία καθετοποιήθηκε ανάλογα. Οι
αποδόσεις των 10ετών αµερικανικών κυβερνητικών οµολόγων ανέκαµψαν χάρη στη βελτίωση των οικονοµικών στοιχείων και την
αβεβαιότητα των αγορών σχετικά µε τη µέλλουσα πολιτική της Fed. Η αναβολή του tapering στις 18 Σεπτεµβρίου, τα κατά τι
λιγότερο ευνοϊκά µακρο-οικονοµικά δεδοµένα και οι πολιτικές αβεβαιότητες (πλαφόν του χρέους) οδήγησαν σε µείωση των
αποδόσεων (οι οποίες διαµορφώθηκαν στις 30 Σεπτεµβρίου στο 2.6%). Η άνοδος της απόδοσης των 10ετών γερµανικών
κυβερνητικών οµολόγων πρέπει να θεωρηθεί ως αποτέλεσµα των σθεναρότερων δεικτών στις ώριµες οικονοµίες (Γερµανία) και
της ανοδικής πίεσης στις αποδόσεις των ΗΠΑ, καθώς επίσης και ως µία από τις πρώτες ενδείξεις ανάκαµψης στην Ευρωζώνη.
Παρατηρήσαµε αυξανόµενη ζήτηση κρατικών οµολόγων χωρών όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Οι
ενδείξεις ανάκαµψης στις χώρες της περιφέρειας αποτέλεσαν πρόσθετο παράγοντα στήριξης. Η αγορά ιαπωνικών κρατικών
οµολόγων ήταν η µόνη από τις αγορές των ώριµων οικονοµιών στην οποία οι αποκλίσεις στις αποδόσεις, κατά τη διάρκεια της
θερινής περιόδου, παρέµειναν σχετικά σταθερές (µεταξύ 0.7% και 0.9%). Η συγκεκριµένη αγορά δέχεται σχετικά περιορισµένες
επιρροές από το εξωτερικό περιβάλλον, λόγω του εξαιρετικά µεγάλου αριθµού εγχωρίων επενδυτών και των σηµαντικών αγορών
οµολόγων στις οποίες προβαίνει η κεντρική τράπεζα (ποσοτική χαλάρωση). Η αγορά των εταιρικών οµολόγων αναπήδησε κατά
τη διάρκεια της θερινής περιόδου µετά την αναδίπλωση που σηµειώθηκε τον Ιούνιο. Η ανάκαµψη τονώθηκε όταν η Fed
αποφάσισε στις 18 Σεπτεµβρίου να αναβάλει τη σταδιακή µείωση του προγράµµατος αγοράς οµολόγων. Σε γενικές γραµµές, οι
επενδυτές έδωσαν µεγαλύτερη προσοχή στα βασικά µεγέθη εύρωστων επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου, το
spread των οµολόγων υψηλής αξιολόγησης (investment grade) στην Ευρωζώνη υποχώρησε από τις 147 στις 134 µονάδες
βάσης. Τα οµόλογα υψηλής απόδοσης κατέγραψαν τις καλύτερες επιδόσεις στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου ενώ τα οµόλογα
των αναδυόµενων αγορών (Emerging Market Debt) σε τοπικό νόµισµα κατέγραψαν σηµαντικές απώλειες.
Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων µηνών του 2013, οι αποδόσεις των ασφαλέστερων εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου
παρέµειναν στάσιµες. Οι αποδόσεις των 10ετών εντόκων γραµµατίων των ΗΠΑ κινήθηκαν µεταξύ 2.5% και 3%, ήτοι σε µία
ψαλίδα της τάξεως των 50 µονάδων βάσης περίπου, ενώ οι αποδόσεις των γερµανικών οµολόγων διαµορφώθηκαν µεταξύ
1.65% και 2%. Στο τέλος του τριµήνου, οι αποδόσεις είχαν διαµορφωθεί στο ανώτερο της ψαλίδας παραµένοντας ωστόσο
χαµηλές σε σχέση µε τα προηγούµενα ιστορικά τους επίπεδα. Τον Οκτώβριο, οι αποδόσεις υποχώρησαν αρχικά στο 2.5% (στις
ΗΠΑ) και στο 1.65% (στη Γερµανία) ως αποτέλεσµα της αποφασης της Fed να µην προχωρήσει σε έναρξη του tapering το
Σεπτέµβριο.
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Ετήσια έκθεση και πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
για τo έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

Έκθεση ∆ιαχείρισης
Στην Ευρώπη, η ατονία της οικονοµικής ανάκαµψης, ο εξαιρετικά χαµηλός πληθωρισµός και η µείωση του βραχυπρόθεσµου
επιτοκίου δηµιούργησαν σε µία πρώτη φάση συνθήκες που περιόρισαν την άνοδο των αποδόσεων των εντόκων γραµµατίων της
Ευρωζώνης. Τον ∆εκέµβριο ωστόσο, οι αποδόσεις των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου στις ΗΠΑ και τη Γερµανία αυξήθηκαν
ωθούµενες από ισχυρά οικονοµικά στοιχεία στις ΗΠΑ και τη Γερµανία καθώς επίσης και από την αναγγελία της Fed, το
∆εκέµβριο, ότι το πρόγραµµα µείωσης αγορών οµολόγων θα ξεκινούσε τον Ιανουάριο του 2014. Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση
για αγορές γερµανικών εντόκων γραµµατίων άρχισε να υποχωρεί το ∆εκέµβριο, η ζήτηση για κυβερνητικά οµόλογα χωρών όπως
η Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ιρλανδία παρέµενε σταθερή. Κατά τη διάρκεια του τριµήνου, τα εταιρικά οµόλογα υψηλής
αξιολόγησης (investment grade) στην Ευρωζώνη υπεραπόδοσαν σε σχέση µε τα γερµανικά Bunds, µε τα spreads να
συρρικνώνονται από τις 134 µονάδες βάσης στις 115 µονάδες βάσης. Τα οµόλογα υψηλής αξιολόγησης ειδικότερα εταιριών από
τις περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης κατέγραψαν ικανοποιητικές αποδόσεις κατά τη διάρκεια του τριµήνου. Οι τίτλοι υψηλής
απόδοσης κινήθηκαν επίσης σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον χάρη στην εµπιστοσύνη της αγοράς που ενισχύθηκ περαιτέρω από
αυξανόµενα σηµάδια εξάπλωσης της παγκόσµιας οικονοµικής ανάκαµψης. Τέλος, το περιβάλλον στο οποίο κινήθηκε τα χρέος
των αναδυόµενων αγορών σε σκληρό και σε εγχώριο νόµισµα παρέµενε ευµετάβλητο και γεµάτο παγίδες λόγω της
συνεχιζόµενης εκροής κεφαλαίων από το συγκεκριµένο µέσο επένδυσης, της πιο αδύναµης οικονοµικής ανάπτυξης, της
υποχώρησης των εγχωρίων νοµισµάτων και των σφιχτών νοµισµατικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν από πολλές αναδυόµενες
χώρες.
Οι αποδόσεις των 10ετών εντόκων γραµµατίων στις ΗΠΑ και τη Γερµανία υποχώρησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου
του 2014. Στις ΗΠΑ, η απόδοση του10ετούς εντόκου γραµµατίου ΗΠΑ υποχώρησε από το 3% στο 2.7% ως συνέπεια της
αύξησης της αποστροφής για ανάληψη κινδύνου λόγω της επιδείνωσης των προοπτικών για τις αναδυόµενες αγορές και την
Κίνα, και λόγω της κλιµάκωσης της κρίσης στην Ουκρανία. Oρισµένα απογοητευτικά οικονοµικά στοιχεία συνέβαλαν επίσης στην
πτώση της απόδοσης. Στην Ευρωζώνη, η απόδοση του 10ετούς γερµανικού κυβερνητικού οµολόγου επίσης συµπιέστηκε κατά
τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2014 (από 1.9% σε 1.6%). Tα γερµανικά κυβερνητικά οµόλογα ήταν δηµοφιλή λόγω της
ασφάλειας που προσέφεραν. Επίσης, τα χαµηλότερα από τα αναµενόµενα επίπεδα πληθωρισµού στη ζώνη του ευρώ συνέβαλαν
στην καθοδική πίεση των αποδόσεων που σηµειώθηκε στα οµόλογα. Τα κυβερνητικά οµόλογα των περιφερειακών χωρών της
Ευρωζώνης, όπως για παράδειγµα της Ισπανίας και της Ιταλίας, συµπεριλήφθηκαν στις κατηγορίες επενδύσεων µε τις καλύτερες
επιδόσεις δεδοµένου ότι τα ικανοποιητικότερα οικονοµικά στοιχεία και η καλή ρευστότητα της αγοράς (σε σύγκριση µε άλλες
κατηγορίες spread) συνέβαλαν στην επιτάχυνση των επενδυτικών ροών προς τη συγκεκριµένη κατηγορία. Ωστόσο, και άλλες
κατηγορίες σταθερού εισοδήµατος σηµείωσαν σχετικά καλές επιδόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2014. Τα
εταιρικά οµόλογα επωφελήθηκαν από τη συνεχιζόµενη ανοδική δυναµική της οικονοµίας και από τις ευνοϊκές επενδυτικές ροές.
Το πρώτο τρίµηνο αποδείχθηκε επίσης ιδιαίτερα εύρωστο για τους τίτλους υψηλής απόδοσης. Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην
Ευρώπη, επενδυτές µε στόχους υψηλής απόδοσης αναζήτησαν νέες εκδόσεις, που τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή δεν ήταν
διαθέσιµες. Το δηµόσιο χρέος (sovereign debt) των αναδυόµενων χωρών ξεκίνησε το έτος µε δυσµενείς προοπτικές, λόγω του
ότι ένας σηµαντικός αριθµός από κακές ειδήσεις επιδείνωσε το κλίµα στις αγορές αυτές τον Ιανουάριο. Το κλίµα βελτιώθηκε στη
συνέχεια όταν οι επενδυτές αντιµετώπισαν µε θετικότερη διάθεση την παγκόσµια οικονοµία και οι κίνδυνοι απότοµης
προσγείωσης της Κίνας ελαχιστοποιήθηκαν. Το χρέος των κυβερνήσεων των αναδυόµενων χωρών σε σκληρό νόµισµα έκλεισε
το τρίµηνο µε ελαφρά θετική απόδοση παρά τις εκροές που σηµειώθηκαν από αυτή την κατηγορία ενεργητικού, κυρίως από
ιδιώτες επενδυτές. Το χρέος των αναδυόµενων χωρών σε εγχώριο νόµισµα αναπήδησε σθεναρά µετά από την υποτονική έναρξη
του έτους. Στα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης κατηγορίας επενδύσεων συνέβαλαν συγχρόνως τα οµόλογα και τα νοµίσµατα.
Ενάντια στις περισσότερες προβλέψεις, οι αποδόσεις των ασφαλέστερων κρατικών οµολόγων υποχώρησαν το 2014, µε την
πτώση να επιταχύνεται κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριµήνου. Η απόδοση των 10ετών κρατικών οµολόγων των ΗΠΑ υπέστη
καθοδικές πιέσεις, αγγίζοντας το κατώτατο επίπεδό της στις 28 Μαΐου (2.44%). Τα µακροοικονοµικά µεγέθη των ΗΠΑ
διαµορφώθηκαν µεν σε ικανοποιητικά επίπεδα, τα οποία δεν θεωρήκαν ωστόσο αρκετά ικανοποιητικά για να καθησυχάσουν τους
φόβους της αγοράς για πρώιµη σύσφιγξη των οικονοµικών συνθηκών από τη Fed. Την ίδια χρονική στιγµή, οι αποδόσεις των
10ετών γερµανικών κρατικών οµολόγων υποχώρησαν στο 1.25%, στο χαµηλότερο επίπεδό τους σε διάστηµα 12 περίπου
µηνών, πλησιάζοντας το ιστορικό χαµηλό τού 1.2% που είχαν καταγράψει το 2012. Όπως συνέβη και το πρώτο τρίµηνο, η
αντίδραση των επενδυτών στην υποχώρηση του πληθωρισµού και στις προεξοφλήσεις σχετικά µε τη µελλοντική πολιτική της
ΕΚΤ ήταν εντονότερη σε σχέση µε την αντίδραση τους στους δείκτες που κατέγραφαν συνεχιζόµενη µέτρια οικονοµική ανάκαµψη
στην Ευρωζώνη. Στο πλαίσιο της εντονότερης αυτής αντίδρασης, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από τις ενέργειες και τις
ανακοινώσεις της κεντρικής τράπεζας στις 5 Ιουνίου, οι αποδόσεις των γερµανικών κρατικών οµολόγων υποχώρησαν περαιτέρω.
Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες (στην Ουκρανία) συνέβαλαν επίσης στην επιδείνωση των καθοδικών πιέσεων. Το τελευταίο
τρίµηνο, η τάση των κρατικών οµολόγων σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία εξακολούθησε την
καθοδική πορεία της. Η βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών στις χώρες της περιφέρειας καθώς επίσης και η σχετικά καλή
ρευστότητα της αγοράς (σε σύγκριση µε άλλες κατηγορίες spread) συνέβαλαν επίσης στην αύξηση των επενδυτικών ροών προς
στη συγκεκριµένη κατηγορία κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριµήνου.
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Έκθεση ∆ιαχείρισης
Το δεύτερο τρίµηνο, το spread των οµολόγων υψηλής αξιολόγησης (investment grade) της Ευρωζώνης υποχώρησε από τις 110
στις 101 µονάδες βάσης. Τα High yield credits σηµείωσαν επίσης πολύ καλές επιδόσεις κατά τη διάρκεια του τριµήνου. Το
ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις υψηλοτέρου κινδύνου αντικατοπτρίστηκε στα ασφάλιστρα κινδύνου των οµολόγων υψηλής
απόδοσης τα οποία υποχώρησαν από τις 361 µονάδες βάσης στην αρχή του δευτέρου τριµήνου στις 343 µονάδες βάσης στο
τέλος του τριµήνου. Τα κρατικά οµόλογα των αναδυόµενων χωρών επωφελήθηκαν από την αναζήτηση υψηλών αποδόσεων εκ
µέρους των παγκόσµιων επενδυτών, καθώς επίσης και από µακροοικονοµικούς δείκτες λιγότερο δυσοίωνους από τους
αναµενόµενους. Στην Ευρώπη, η επιθυµία για ανάληψη κινδύνου ακολούθησε εν µέρει την πορεία των εντάσεων µεταξύ Ρωσίας
και Ουκρανίας. Η Αργεντινή αναγκάστηκε να αντιµετωπίσει τη δικαστική απόφαση των ΗΠΑ η οποία δικαίωσε εις βάρος της
ορισµένα hedge funds. Τον Ιούνιο, η ιρακινή κρίση και η αυξηµένη ένταση στη Μέση Ανατολή γενικότερα, οδήγησαν σε απότοµη
άνοδο των ασφαλίστρων κινδύνου των συγκεκριµένων χωρών. ∆εν παρατηρήθηκε ωστόσο µετάδοση του φαινοµένου αυτού σε
άλλες χώρες.
Αγορές µετοχών
Οι παγκόσµιες µετοχές κινήθηκαν σε ένα εύρωστο κλίµα το τρίτο τρίµηνο σηµειώνοντας κερδοφορία της τάξεως του 3.9% για
επενδυτές σε ευρώ. Οι µετοχές στηρίχθηκαν από πολυάριθµες ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης στις ανεπτυγµένες οικονοµίες
και στην Κίνα, καθώς επίσης και από τις δηλώσεις των κεντρικών τραπεζιτών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη ότι θα διατηρήσουν τα
επιτόκια σε χαµηλά επίπεδα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι ευοίωνες προοπτικές όσον αφορά τις αγορές µετοχών
αντικατοπτρίστηκαν στις ροές κεφαλαίων των επενδυτών. Για πρώτη φορά από το 2007, οι ροές των µετοχών ξεπέρασαν εκείνες
των οµολογιακών κεφαλαίων, τάση η οποία ενισχύθηκε από το καλοκαίρι. Οι ευρωπαϊκές µετοχές ήταν εκείνες που σηµείωσαν τη
σηµαντικότερη άνοδο κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου καταγράφοντας κέρδη της τάξεως του 9.1% σε ευρώ. Η ζώνη του
ευρώ εξήλθε από την ύφεση κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριµήνου, και διάφορα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η πορεία
ανάκαµψης συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου. Και οι άλλες περιοχές σηµείωσαν επίσης σθεναρή άνοδο, αλλά
από τη στιγµή που η αξία του ευρώ αυξήθηκε κατά 3.8%, οι αποδόσεις που µετρήθηκαν σε ευρώ είναι χαµηλότερες. Οι ώριµες
ασιατικές αγορές εκτός από την Ιαπωνία (+6.0%) και οι αναδυόµενες αγορές (+1.7%) αναπήδησαν µετά από ένα υποτονικό
πρώτο εξάµηνο. Ένας από τους κυριότερους λόγους για τα παραπάνω είναι η βελτίωση των οικονοµικών στοιχείων στην Κίνα
από τον Αύγουστο. Η Ιαπωνία (+2.5%) και οι ΗΠΑ (+1.5%) σηµείωσαν µέτρια κερδοφορία σε ευρώ. H µεγαλύτερη άνοδος, όπως
είναι άλλωστε λογικό, σηµειώθηκε στους κυκλικούς τοµείς, που επωφελήθηκαν περισσότερο από την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Οι αγορές µετοχών έκλεισαν το 2013 πανηγυρικά. Οι παγκόσµιες µετοχές κινήθηκαν πολύ θετικά κατά τη διάρκεια του έτους και
έκλεισαν το τέταρτο τρίµηνο µε κερδοφορία της τάξεως του 6.1%. Κατά τη διάρκεια του τριµήνου, η νοµισµατική και
δηµοσιονοµική πολιτική των ΗΠΑ έπαιξε σηµαντικό ρόλο. Το shutdown, που διήρκεσε πάνω από δύο εβδοµάδες τον Οκτώβριο,
δεν κατάφερε να κλονίσει την εµπιστοσύνη των αµερικανικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, γιατί τα στοιχεία για την αύξηση των
θέσεων εργασίας είχαν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο τον Οκτώβριο και το Νοέµβριο. Και άλλοι οικονοµικοί δείκτες εδειχναν
επίσης ενίσχυση της οικονοµικής ανάκαµψης. Όλα αυτά τα στοιχεία έπεισαν τη Fed να ανακοινώσει το ∆εκέµβριο την έναρξη του
προγράµµατος µείωση αγορών οµολόγων. Επιπρόσθετα, στο αµερικανικό Κονγκρέσο επιτεύχθηκε τελικά συµφωνία για τον
οµοσπονδιακό προϋπολογισµό 2014 και 2015. Σε µία τέτοια συγκυρία, ήταν αναµενόµενο ότι η αγορά µετοχών των ΗΠΑ θα
κατέγραφε την υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση µε οποιαδήποτε άλλη αγορά µετοχών της περιοχής, µε άνοδο της τάξεως του
8.4% σε ευρώ. Οι ευρωπαϊκές µετοχές σηµείωσαν αύξηση 6%. Τα οικονοµικά στοιχεία έδειχναν µία βραδεία µεν αλλά
συνεχιζόµενη βαθµιαία ανάκαµψη της οικονοµίας στην Ευρωζώνη. Η κρίση στην Ευρωζώνης εγκατέλειψε επίσης το προσκήνιο,
γιατί έγιναν κάποια σηµαντικά βήµατα για µία Τραπεζική Ένωση. Σε εγχώριο νόµισµα, οι ιαπωνικές µετοχές ανέβηκαν σηµαντικά
(+9.6%). Σε ευρώ ωστόσο, η άνοδος αυτή ήταν εξαιρετικά χαµηλή (+0.5%), λόγω της σηµαντικής αποδυνάµωσης του γεν. Η
συνεχιζόµενη βελτίωση των οικονοµικών στοιχείων υπεδείκνυε ότι η αποπληθωριστική πολιτική του Πρωθυπουργού Άµπε είχε
θετικά αποτελέσµατα. Οι αναδυόµενες αγορές έκλεισαν το τρίµηνο στα ίδια επίπεδα µε εκείνα τα οποία είχαν καταγραφεί στις
αρχές του τριµήνου (+0.1% σε ευρώ). Τα οικονοµικά στοιχεία έδειχναν γενική βελτίωση, αλλά ορισµένες αναδυόµενες χώρες
αντιµετώπιζαν αυξανόµενες αποσταθεροποιητικές δυσκολίες σε µακροοικονοµικό επίπεδο, όπως για παράδειγµα σηµαντικά
ελλείµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους. Η επισκόπηση του συνόλου των κλάδων, δείχνει ότι όλοι οι οικονοµικοί
κλάδοι σηµείωσαν πρόοδο το τέταρτο τρίµηνο. Οι κυκλικοί κλάδοι, που επωφελούνται περισσότερο από την οικονοµική
ανάκαµψη, υπεραπόδοσαν σε γενικές γραµµές λίγο καλύτερα από τους αµυντικούς. Ωστόσο, ο κυκλικός κλαδος των βασικών
εµπορευµάτων, που είχε σηµειώσει τις καλύτερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου, έµεινε πίσω καταγράφοντας
άνοδο µόλις 2.6%. Παρά τη βελτίωση των οικονοµικών στοιχείων στην Κίνα, που είναι και η χώρα η οποία καταναλώνει
παγκοσµίως τα περισσότερα βασικά εµπορεύµατα, ο κλάδος επλήγη από την υπερπροσφορά βιοµηχανικών µετάλλων, η οποία
πίεσε τις τιµές. Ο τεχνολογικός κλάδος ενισχύθηκε κατά 10%, αναρριχόµενος στην κορυφαία θέση. Είναι ενδιαφέρον να
σηµειωθεί ότι ο αµυντικός κλάδος των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας (+8%) και ο κλάδος της υγείας (+7.1%) διέγραψαν επίσης
καλή πορεία.
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Έκθεση ∆ιαχείρισης
Το 2014 ξεκίνησε µε υψηλές προσδοκίες για τις παγκόσµιες µετοχές. Κατά το πρώτο τρίµηνο ωστόσο, οι προσδοκίες αυτές
διαψεύτηκαν. Η απόδοση των παγκόσµιων µετοχών κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου διαµορφώθηκε µόλις στο 1.4% σε
ευρώ και συνοδεύτηκε από υψηλή µεταβλητότητα. Την καλύτερη απόδοση κατέγραψαν οι µετοχές των ανεπτυγµένων οικονοµιών
της Ασίας (εκτός Ιαπωνίας) (+3%), ακολουθούµενες από τις ευρωπαϊκές µετοχές (+2.2%) και τις µετοχών των ΗΠΑ (+1.8%). Η
Ιαπωνία ήταν η µεγάλη χαµένη (-5.5%), ακολουθούµενη από τις αναδυόµενες αγορές (-0.4%). Στην Ευρώπη, η εύρωστη
απόδοση των χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης ξεχώρισε ιδιαίτερα. Οι πορτογαλικές µετοχές κέρδισαν 16%, οι ελληνικές
ενισχύθηκαν κατά 15% και οι ιταλικές σηµείωσαν άνοδο 14%. Η Ισπανία ήταν εκείνη που έµεινε πίσω καταγράφοντας άνοδο
"µόλις" 4%. Η ανοµοιογενής απόδοση των παγκόσµιων µετοχών κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου οφείλεται σαφώς στην
άνοδο της αβεβαιότητας που επικράτησε αυτή την περίοδο. Οι ενδείξεις για αυξανόµενους συστηµικούς κινδύνους στην Κίνα, οι
γεωπολιτικές εντάσεις στην Κριµαία και η λιγότερο ξεκάθαρη εικόνα της µελλοντικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών έφεραν
σύγχυση. Στην συγκυρία αυτή, το αποκορύφωµα ήταν η δηµοσίευση ελαφρά απογοητευτικών µακροικονοµικών στοιχείων και η
επικείµενη άνοδος της φορολογίας επί των πωλήσεων στην Ιαπωνία, που ώθησαν πολλούς συµµετέχοντες στις αγορές να
αναθεωρήσουν καθοδικά τις προεξοφλήσεις τους για την παγκόσµια οικονοµία. Η αυξανόµενη αυτή αβεβαιότητα συγκράτησε την
κερδοφορία των χρηµατιστηρίων αξιών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ενώ έπληξε ακόµα περισσότερο τις αγορές της Ιαπωνίας και
των αναδυόµενων χωρών. Ένας από τους βασικούς λόγους για τις χαµηλές αποδόσεις της Ιαπωνίας ήταν η αβεβαιότητα για τις
συνέπειες που θα έχει η αύξηση της φορολογίας επί των πωλήσεων (από 5% σε 8%) την 1η Απριλίου 2014. Αµφιβολίες επίσης
ενέκυψαν σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής του Πρωθυπουργού Άµπε ("Abenomics"). Οι αναδυόµενες αγορές
υποχώρησαν "µόλις" κατά 0.4% στο τέλος του τριµήνου, ανακάµπτοντας σηµαντικά από τις απώλειες που είχαν υποστεί τον
Ιανουάριο, καθότι οι χαµηλές αποτιµήσεις προσέλκυαν κυνηγούς επενδυτικών ευκαιριών. Η σφαιρική επισκόπηση του κλάδου
επιβεβαιώνει την υψηλότερη απέχθεια για ανάληψη κινδύνου κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2014. Κατά τη διάρκεια
του τριµήνου, ο αµυντικός κλάδος των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (+8.6%) και ο κλάδος της υγείας (+6%) υπεραπόδοσαν ενώ ο
κυκλικός κλάδος των καταναλωτικών αγαθών υποχώρησε σηµαντικά καταγράφοντας απώλειες της τάξεως του 2.1% .
Το δεύτερο τρίµηνο ήταν εξαιρετικά θετικό για τις µετοχές παγκοσµίως. Στο τέλος Ιουνίου, ο δείκτης MSCI World κατέγραψε στα
διαγράµµατα τιµών κερδοφορία 5.6% (σε ευρώ). Οι αγορές µετοχών, µετά από ένα µάλλον στάσιµο πρώτο τρίµηνο, επανήλθαν
το δεύτερο τρίµηνο στην ανοδική τροχιά που είχε υπερισχύσει το 2013. Τα οικονοµικά στοιχεία επιβεβαίωναν όλο και
περισσότερο ότι η υποχώρηση της οικονοµικής ανάπτυξης που παρατηρήθηκε το πρώτο τρίµηνο είχε παροδικό χαρακτήρα. Οι
οικονοµίες των αναδυόµενων χωρών έδειχναν επίσης είτε ότι άγγιζαν "πάτο" είτε ότι τον είχαν ήδη αγγίξει. Στην Κίνα, οι κίνδυνοι
περαιτέρω µειώσεων έδιναν την εντύπωση ότι έχουν υποχωρήσει βραχυπρόθεσµα. Επιπρόσθετα, έχει καταστεί σαφές ότι οι
αγορές µετοχών µπορούν να εξακολουθούν να βασίζονται στη στήριξη που τους προσφέρουν οι µεγάλες κεντρικές τράπεζες. Η
δέσµη µέτρων της ΕΚΤ εκτιµήθηκε ως ευνοϊκή για τις χρηµατιστηριακές αγορές των περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης.
Εντούτοις, αντίθετα µε το πρώτο τρίµηνο, οι αγορές µετοχών των χωρών αυτών δεν συγκαταλέγονται µεταξύ των αγορών που
κατέγραψαν τις υψηλότερες αποδόσεις. Οι αγορές µετοχών µε τις υψηλότερες αποδόσεις ήταν εκείνες που το πρώτο τρίµηνο
είχαν παρουσιάσει τα απογοητευτικότερα αποτελέσµατα. Σε επίπεδο περιοχής, πρώτη απ' όλες έρχεται η Ιαπωνία, µε
κερδοφορία 7.4%. Οι αναδυόµενες αγορές αναπήδησαν επίσης σε σχέση µε τις ασθενικές επιδόσεις τους το πρώτο τρίµηνο,
σηµειώνοντας και αυτές άνοδο 7.4%, αφήνοντας πίσω τις αγορές των ΗΠΑ (+5.9%) και της Ευρώπη (+4.4%). Οι αποδόσεις των
κλάδων παρέµειναν ως επί το πλείστον σε επίπεδα παρεµφερή µε εκείνα του πρώτου τριµήνου. Επιπρόσθετα, δεν
παρατηρήθηκαν αξιοσηµείωτες διαφορές µεταξύ των αµυντικών και των κυκλικών κλάδων. Ένας κλάδος ωστόσο ξεχώρισε
ιδιαίτερα από τους υπόλοιπους, ο ενεργειακός κλάδος, ο οποίος στις 30 Ιουνίου είχε σηµειώσει αύξηση τουλάχιστον 13%, ενώ η
άνοδος στους άλλους κλάδους κυµάνθηκε µεταξύ +4% και +8%. Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου που οφείλεται σε µεγάλο
βαθµό στην επιδείνωση της κρίσης στο Ιράκ, αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα για τις υψηλές αποδόσεις του ενεργειακού
κλάδου.
Προοπτικές
Σε µία χρονική στιγµή κατά την οποία οι ροές των στοιχείων από τις αναδυόµενες αγορές είναι ως επί το πλείστον ισχνές, η
δυναµική των στοιχείων στις ανεπτυγµένες αγορές σηµείωσε βελτίωση τους τελευταίους µήνες. Η τάση αυτή ενίσχυσε την
εµποστοσύνη απέναντι στο βασικό µας σενάριο που προβλέπει συνεχιζόµενη ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας.
Στοιχηµατίζουµε ότι η υποκείµενn δυναµική της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας θα συνεχίσει τη σταθεροποιητική της
πορεία ή θα επιβραδυνθεί ελαφρά έως το τέλος της άνοιξης, και ότι στη συνέχεια, η παγκόσµια ανάπτυξη θα εισέλθει πάλι
προοδευτικά σε νέα φάση επιτάχυνσης. Η σταδιακή ελάφρυνση των δηµοσιονοµικών εµποδίων στις ανεπτυγµένες χώρες εκτός
της Ιαπωνίας, αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της εξέλιξης αυτής. Συγχρόνως, η µείωση των πολιτικών µέτρων
µακροπρόθεσµα των κεντρικών τραπεζών, αναµένεται να διατηρήσει τις χρηµατοπιστωτικές συνθήκες σε ενδιαφέροντα επίπεδα,
τα οποία θα στηριχθούν περαιτέρω από µία µεγαλύτερη ελαστικοποίηση της νοµισµατικής πολιτικής στην Ιαπωνία και την
Ευρωζώνη. Επιπρόσθετα, η δηµιουργία εισοδήµατος των νοικοκυριών στις ανεπτυγµένες οικονοµίες αναµένεται να ενισχυθεί
σταδιακά, δεδοµένου ότι οι αγορές εργασίας σταθεροποιούνται ή καταγράφουν σταδιακή υποχώρηση της ανεργίας.
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Έκθεση ∆ιαχείρισης
Τέλος, διαβλέπουµε δυνατότητες για απελευθέρωση της συγκρατηµένης µέχρι τώρα ζήτησης για διαρκή καταναλωτικά αγαθά σε
πολλές ανεπτυγµένες οικονοµίες.
Παράλληλα, οι αναδυόµενες αγορές θα αποτελέσουν τροχοπέδη για την παγκόσµια ανάπτυξη, αφενός διότι λειτουργούν µε
χαµηλά περιθώρια κέρδους, εφετέρου διότι καλούνται επίσης να διορθώσουν την διαταραχή των ισορροπιών που προκάλεσε
στο παρελθόν η υπερβολική πιστωτική επέκταση. Στα παραπάνω, θα µπορούσαµε επίσης να προσθέσουµε και τη σηµαντική
πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί σε ορισµένες χώρες. Είµαστε ωστόσο της γνώµης ότι η ευθραστότητα που παρατηρείται στις
αναδυόµενες αγορές δεν αναµένεται να αποσταθεροποιήσει τελείως την παγκόσµια ανάπτυξη στο σύνολό της, δεδοµένου ότι
έχει ήδη επέλθει στις εν λόγω αγορές µία σχετικά σηµαντική διορθωτική προσαρµογή ως προς τη ζήτηση και ως προς την
αύξηση των θέσεων εργασίας. Επιπλέον, οι αναδυόµενες χώρες διαθέτουν πολύ σηµαντικά αποθέµατα σε ξένο συνάλλαγµα για
να µπορέσουν να αναχαιτίσουν ενδεχόµενη απότοµη διακοπή στις εισροές κεφαλαίου.
Όσον αφορά τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, το µακροοικονοµικό αυτό πλαίσιο ευνοεί τις επενδύσεις σε µετοχές. Οι µετοχές
επωφελούνται από µία σειρά οικονοµικών στοιχείων που αφήνουν να εννοηθεί ότι η µεγέθυνση στις ώριµες οικονοµίες
παρουσιάζει προς το παρόν ανοδική τάση µετά την πτώση που σηµειώθηκε το πρώτο τρίµηνο. Επιπρόσθετα, οι κεντρικές
τράπεζες εξακολουθούν να παραµένουν σηµαντικό στήριγµα. Οι δε προβλέψεις ότι τα επιτόκια στις µεγάλες ώριµες οικονοµίες
θα παραµείνουν χαµηλά για κάποιο χρονικό διάστηµα και ότι η ρευστότητα θα εξακολουθήσει να ρέει στις αγορές, ευνούν επίσης
τις µετοχές. Οι αγορές µετοχών επωφελούνται περαιτέρω από τα εύρωστα ισοζύγια και από τη σηµαντική ταµειακή ρευστότητα
των µεγάλων επιχειρήσεων. Οι εξαγορές µετοχών και η άνοδος των µερισµάτων ενίσχυσαν επίσης για κάποιο διάστηµα τις
µετοχές. Τα κεφαλαιακά αποθέµατα των επιχειρήσεων χρησιµοποιήθηκαν όλο και περισσότερο για συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Προς το παρόν, οι επένδυτες εξακολουθούν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για µετοχές εισοδήµατος: οι µετοχές που διανέµουν
µέρισµα έχουν κερδίσει την εύνοια των επενδυτών λόγω της νέας υποχώρησης που σηµείωσαν οι αποδόσεις των κρατικών
οµολόγων. Ελπίζουµε, ότι στον απόηχο της ολοένα ευρωστότερης οικονοµικής ανάκαµψης, οι κυκλικοί κλάδοι των αγορών
µετοχών θα τραβήξουν περαιτέρω την προσοχή των επενδυτών. Σχετικά µε τις επιµέρους περιοχές, παραµένουµε ανοδικοί για
την Ευρώπη και την Ιαπωνία, και υιοθετούµε ουδέτερη θέση για τις ΗΠΑ και για τις αναδυόµενες αγορές.
Η τρέχουσα συγκυρία παραµένει επίσης ευνοϊκή για τις µετοχές του κλάδου των ακινήτων χάρη στα χαµηλά µακροπρόθεσµα
επιτόκια και στη βελτίωση του οικονοµκού κλίµατος, όπως µαρτυρείται από την άνοδο των τιµών των ακινήτων και την αύξηση
των συναλλαγών.
Τέλος, αναµένουµε επίσης µεσοπρόθεσµα και µία µικρή αύξηση της απόδοσης των µακροπρόθεσµων εντόκων γραµµατίων του
∆ηµοσίου, στο πλαίσιο βέβαια που αυτή η µικρή οικονοµική ανάκαµψη θα διατηρηθεί. ∆ιαβλέπουµε ωστόσο σταθεροποίηση του
επιπέδου απόδοσης κατά τους προσεχείς µήνες. Η εξαιρετικά υψηλή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της οκονοµίας, τα
πολύ χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού και η πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ αποτελούν στοιχεία τα οποία εµποδίζουν προς στιγµή
την αύξηση της απόδοσης µακροπρόθεσµα. Όσον αφορά την πολιτική της κεντρικής τράπεζας, ο Μάριο Ντράγκι δήλωσε σαφώς
στην αγορά ότι θα σε περίπτωση ανάγκης θα λάβει πρόσθετα µέτρα. Κατά τη γνώµη µας, το µήνυµα αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι
οι επενδυτές θα αργήσουν πάρα πολύ να προεξοφλήσουν άνοδο της απόδοσης µακροπρόθεσµα.

Λουξεµβούργο, 18 Σεπτεµβρίου 2014
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Ετήσια έκθεση και πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
για τo έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

Έκθεση ∆ιαπιστευµένου Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της ING INTERNATIONAL,
3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg (Λουξεµβούργο)

Μετά τον διορισµό µας από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχους της SICAV της 17ης Οκτωβρίου 2013, ελέγξαµε τις
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ING INTERNATIONAL και εκάστου τµήµατος αυτής, που περιλαµβάνουν την ανάλυση
του καθαρού ενεργητικού, το χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών και τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα στις 30 Ιουνίου 2014 καθώς
επίσης και την ανάλυση των συναλλαγών και των µεταβολών του καθαρού ενεργητικού για τη χρήση που έληξε την
προαναφερόµενη ηµεροµηνία, και τη συνοπτική παρουσίαση των κύριων λογιστικών µεθόδων και άλλων επεξηγηµατικών
σηµειώσεων επί των οικονοµικών καταστάσεων.
Eυθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της SICAV αναφορικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις
H ευθύνη για την κατάρτιση και την ειλικρινή παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις περί κατάρτισης και παρουσίασης οικονοµικών καταστάσεων που ισχύουν στο Λουξεµβούργο, βαρύνει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της SICAV το οποίο εποπτεύει επίσης και τον εσωτερικό έλεγχο που θεωρεί ότι είναι απαραίτητος για την
κατάρτιση και την παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων που να είναι απαλλαγµένες από σηµαντικές ανακρίβειες, είτε αυτές
απορρέουν από απάτη είτε από σφάλµατα.
Eυθύνη του διαπιστευµένου Eλεγκτή («Réviseur d’Entreprises agréé»)
H ευθύνη µας συνίσταται στη διατύπωση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στον διενεργηθέντα
έλεγχο. O έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Eλεγκτικά Πρότυπα όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί για το Λουξεµβούργο
από την «Επιτροπή Εποπτείας του Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα». Tα πρότυπα αυτά απαιτούν την συµµόρφωσή µας σε ηθικούς
κανόνες καθώς και τον σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από σηµαντικές ανακρίβειες.
O έλεγχος περιλαµβάνει τη δροµολόγηση διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά µε τα ποσά και τις
πληροφορίες που περιέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις. H επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του διαπιστευµένου
Eλεγκτή, όπως επίσης και η εκτίµηση του κινδύνου οι οικονοµικές καταστάσεις να περιέχουν σηµαντικές ανακρίβειες, είτε αυτές
απορρέουν από απάτη είτε από σφάλµατα. Στα πλαίσια τής ως άνω εκτίµησης κινδύνου, ο διαπιστευµένος Eλεγκτής λαµβάνει
υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που εφαρµόζει το σχήµα για την κατάρτιση και την ειλικρινή παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων προκειµένου να καθορίσει διαδικασίες ελέγχου κατάλληλες για την περίπτωση, και όχι για να διατυπώσει γνώµη
αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητά του εσωτερικού ελέγχου του σχήµατος. O έλεγχος περιλαµβάνει επίσης και την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών µεθόδων που ακολουθήθηκαν και τον ορθολογικό χαρακτήρα των λογιστικών εκτιµήσεων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της SICAV, καθώς και την αξιολόγηση της παρουσίασης του συνόλου των οικονοµικών καταστάσεων.
Eκτιµούµε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώσαµε παρέχουν επαρκή και κατάλληλη βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης
µας.
Γνώµη
Kατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια τη χρηµατοοικονοµική θέση της ING INTERNATIONAL
και όλων των τµηµάτων αυτής στις 30 Ιουνίου 2014 καθώς και τα αποτελέσµατα των συναλλαγών και τις µεταβολές του καθαρού
ενεργητικού της χρήσης που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές διαταξεις περί κατάρτισης
και παρουσίασης οικονοµικών καταστάσεων που ισχύουν στο Λουξεµβούργο.
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Έκθεση ∆ιαπιστευµένου Ελεγκτή
Άλλο θέµα
Oι συµπληρωµατικές πληροφορίες που περιέχονται στην ετήσια έκθεση ελέγχθησαν στα πλαίσια της αποστολής µας, αλλά δεν
αποτέλεσαν αντικείµενο ειδικών διαδικασιών ελέγχου σύµφωνα µε τα ως άνω περιγραφόµενα πρότυπα. Kατά συνέπεια, δεν
εκφράζουµε γνώµη ως προς τις πληροφορίες αυτές. Ωστόσο, δεν έχουµε καµία παρατήρηση να κάνουµε ως προς τις πληροφορίες
αυτές σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις στο σύνολό τους.

Ernst & Young
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Sylvie Testa

Λουξεµβούργο, 18 Σεπτεµβρίου 2014
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Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
(σε EUR)

Ενοποιημένη ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις
30/06/2014
Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

Σημειώσεις

873,958,790.20

Μετοχές
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων
Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι
Μέσα της χρηματαγοράς

349,694,263.64
24,450,829.05
496,467,294.52
3,346,402.99

Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών
μέσων

1,119,444.55

Δικαιώματα προαίρεσης

Τραπεζικά διαθέσιμα
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

1,119,444.55
26,548,671.91
4

29,078,214.50
930,705,121.16

Τραπεζικές υπεραναλήψεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4, 11

Σύνολο παθητικού
Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους

(281,943.37)
(22,865,451.71)
(23,147,395.08)
907,557,726.08

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και
μεταβολές του καθαρού ενεργητικού για το έτος που
έληξε στις 30/06/2014
Σύνολο εσόδων

Σημειώσεις

Μερίσματα
Τόκοι από ομόλογα και άλλους χρεωστικούς τίτλους
Τραπεζικοί τόκοι
Άλλα έσοδα

9

Σύνολο εξόδων
Προμήθεια διαχείρισης
Πάγια Έξοδα για Υπηρεσίες
Φόρος συνδρομής
Τραπεζικοί τόκοι

Καθαρά έσοδα επενδύσεων
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από συνάλλαγμα
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από συνάλλαγμα
Μεταβολές στα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
(ζημίες) από χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών
Μεταβολές στα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
(ζημίες) από παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα

Αποτέλεσμα των συναλλαγών

33,804,768.92
15,711,278.14
17,010,432.62
56,187.03
1,026,871.13
(16,662,154.63)

5
6
8

(13,170,804.38)
(3,088,893.11)
(400,763.65)
(1,693.49)
17,142,614.29
64,231,715.46
(29,981,726.08)
859,213.87
(541,753.81)
1,567,279.08
(1,116,183.55)
62,197,121.41
642,904.48
115,001,185.15

Εγγραφές

393,359,153.56

Εξαγορές

(588,070,368.56)

Διανομής
Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη του έτους

(264,932.40)
1,010,345,301.37

Διαφορά λόγω μετατροπής

(22,812,613.04)

Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους

907,557,726.08

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - Converging Europe Equity
(σε EUR)

Στατιστικά στοιχεία
Καθαρό ενεργητικό

30/06/2014 EUR
30/06/2013 EUR
30/06/2012 EUR

8,651,405.42
100,807,941.11
129,613,439.72

Capitalisation I (EUR)

30/06/2014 EUR
30/06/2013 EUR
30/06/2012 EUR

4,087.12
3,912.28

Capitalisation P (EUR)

30/06/2014 EUR
30/06/2013 EUR
30/06/2012 EUR

204.62
178.15
172.11

Capitalisation S (EUR)

30/06/2014 EUR
30/06/2013 EUR
30/06/2012 EUR

3,491.98
3,343.29

Capitalisation X (EUR)

30/06/2014 EUR
30/06/2013 EUR
30/06/2012 EUR

248.78
217.75
211.42

Capitalisation X (HUF)

30/06/2014 HUF
30/06/2013 HUF
30/06/2012 HUF

71,454.73
59,515.53
56,051.79

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Χαρτοφυλακίου σε %*

30/06/2014

(3.25%)

Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή

Αριθμός μετοχών
Capitalisation I (EUR)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

200
200

Capitalisation P (EUR)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

20,438
500,139
466,324

Capitalisation S (EUR)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

1,951
13,324

Capitalisation X (EUR)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

17,435
18,028
18,975

Capitalisation X (HUF)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

572
748
79

Capitalisation P (EUR)

30/06/2014

1.92%

Capitalisation X (EUR)

30/06/2014

2.42%

Capitalisation X (HUF)

30/06/2014

2.41%

Tρέχουσες επιβαρύνσεις σε %*

* H κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF της 19ης Δεκεμβρίου 2003.
Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο
τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης.
Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά
έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων.
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται
για χρονικό διάστημα κάτω του έτους.
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ING International - Converging Europe Equity
(σε EUR)

Οικονομικές καταστάσεις
Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/06/2014
Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

Σημειώσεις
8,410,314.17

Μετοχές
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

8,115,006.28
295,307.89

Τραπεζικά διαθέσιμα
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

185,894.74
4

92,598.75
8,688,807.66

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4

Σύνολο παθητικού
Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους

(37,402.24)
(37,402.24)
8,651,405.42

Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του
καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις
30/06/2014
Σύνολο εσόδων

Σημειώσεις

1,803,645.83

Μερίσματα
Τραπεζικοί τόκοι

1,803,586.16
59.67

Σύνολο εξόδων
Προμήθεια διαχείρισης
Πάγια Έξοδα για Υπηρεσίες
Φόρος συνδρομής
Τραπεζικοί τόκοι

Καθαρά έσοδα επενδύσεων

Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από συνάλλαγμα
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από συνάλλαγμα
Μεταβολές στα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
(ζημίες) από χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών

Αποτέλεσμα των συναλλαγών

(533,789.02)
5
6
8

(431,563.30)
(96,708.26)
(5,513.82)
(3.64)
1,269,856.81
10,185,427.19
(13,143,811.62)
0.25
(700.45)
66,261.40
(339,793.13)
9,086,923.35
7,124,163.80

Εγγραφές

3,082,003.11

Εξαγορές

(102,362,702.60)

Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη του έτους

Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους

100,807,941.11
8,651,405.42

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - Converging Europe Equity
(σε EUR)

Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/06/2014
Ποσότητα/
Ονομαστική
αξία

Ονομασία

Νόμισμα

Χρηματιστηριακή αξία
σε EUR

%
επί
της
ΚΑΕ

Ποσότητα/
Ονομαστική
αξία

Μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς που
έχουν εισαχθεί σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών και/ή που
διαπραγματεύονται σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά

Νόμισμα

Ονομασία

Αμοιβαία Κεφάλαια κλειστού τύπου
1,517,625 SC FONDUL PROPRIETATEA SA

RON

Μετοχές
PLN

547,763.45

6.33

2,550 BANK ZACHODNI WBK SA

PLN

226,315.14

2.62

11,700 KGHM POLSKA MIEDZ SA

PLN

350,209.42

4.05

67,500 PGE SA

PLN

351,486.57

4.06

21,201 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
154,210 POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO SA
85,750 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI
BANK POLSKI SA
6,150 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN
SA
95,000 TAURON POLSKA ENERGIA SA
59,587 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

PLN

209,067.86

2.42

PLN

194,723.74

2.25

PLN

777,539.64

8.98

PLN

656,387.87

7.58

PLN

118,130.27

1.37

PLN

822,946 IMMOEAST AG ORD - RTS 31/12/2099

Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

1.61

EUR

321,686.51

3.72

EUR

39,204.00

0.45

EUR

99,720.00

1.15

32,200 ERSTE GROUP BANK AG

EUR

760,564.00

8.79

33,645 IMMOFINANZ AG

EUR

86,804.10

1.00

Τραπεζικά διαθέσιμα

13,300 OMV AG

EUR

438,900.00

5.07

4,700 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

EUR

109,580.50

1.27

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού

7,150 VERBUND AG
6,500 VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER
VERSICHERUNG GRUPPE
11,500 VOESTALPINE AG

EUR

101,136.75

1.17

EUR

254,085.00

2.94

EUR

399,682.50

4.62

11,200 WIENERBERGER AG

EUR

137,200.00

1.59

2,748,563.36

31.77

Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

Σύνολο καθαρού ενεργητικού

Δημοκρατία της Τσεχίας
505,532.75

5.84

CZK

344,280.24

3.98

9,208 PIVOVARY LOBKOWICZ GROUP AS

CZK

53,637.82

0.62

903,450.81

10.44

Ουγγαρία
3,850 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC

HUF

150,512.07

1.74

19,502 OTP BANK PLC

HUF

273,964.26

3.17

11,305 RICHTER GEDEON NYRT

HUF

158,520.53

1.83

582,996.86

6.74

RON

94,988.77

1.10

RON

26,392.23

0.31

RON

46,992.52

0.54

168,373.52

1.95

Ρουμανία
12,000 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE
NATURALE ROMGAZ SA
5,142 TRANSELECTRICA SA
1,000 TRANSGAZ SA MEDIAS

Σλοβενία
2,014 KRKA DD NOVO MESTO

EUR

140,980.00

1.63

140,980.00

1.63

8,115,006.28

93.80

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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3.41

EUR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,410,314.17

97.21

Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού
στις 30/06/2014

Αυστρία

CZK

295,307.89

Δικαίωμα

41.27

2,050 KOMERCNI BANKA AS

3.41

3.41

Αυστρία

139,017.77

22,937 CEZ AS

295,307.89

295,307.89

Άλλες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς

3,570,641.73
7,622 ANDRITZ AG
4,000 AUSTRIA TECHNOLOGIE &
SYSTEMTECHNIK AG
7,200 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG

%
επί
της
ΚΑΕ

Ρουμανία

Πολωνία
13,100 BANK PEKAO SA

Χρηματιστηριακή αξία
σε EUR

19

% επί
της
ΚΑΕ

8,410,314.17

97.21

185,894.74

2.15

55,196.51

0.64

8,651,405.42 100.00

Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
για τo έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014
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ING International - Czech Bond
(σε CZK)

Στατιστικά στοιχεία
Καθαρό ενεργητικό

30/06/2014 CZK
30/06/2013 CZK
30/06/2012 CZK

Μέρισμα

6,515,256,958.86
6,756,429,545.36
6,596,633,661.21

Distribution X (CZK)

Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή
Capitalisation P (CZK)

843.92

Capitalisation P (CZK)

30/06/2014

1.40%

Capitalisation X (CZK)

30/06/2014

1.60%

Distribution P (CZK)

30/06/2014

1.40%

Distribution X (CZK)

30/06/2014

1.60%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Χαρτοφυλακίου σε %*

30/06/2014

158.14%

Tρέχουσες επιβαρύνσεις σε %*
30/06/2014 CZK
30/06/2013 CZK
30/06/2012 CZK

2,743.27
2,601.64
2,530.18

30/06/2014 CZK
30/06/2013 CZK
30/06/2012 CZK

18,640.72
17,713.78
17,261.37

Distribution P (CZK)

30/06/2014 CZK
30/06/2013 CZK
30/06/2012 CZK

1,734.27
1,670.22
1,650.42

Distribution X (CZK)

30/06/2014 CZK
30/06/2013 CZK
30/06/2012 CZK

56,258.59
53,837.35
52,637.79

Capitalisation P (CZK)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

2,367,265
2,420,438
2,424,559

Capitalisation X (CZK)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

87
87
107

Distribution P (CZK)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

10,587
273,081
277,851

Distribution X (CZK)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

22
31
31

Capitalisation X (CZK)

19/10/2011 CZK

Αριθμός μετοχών

Μέρισμα
Distribution P (CZK)

30/01/2014 CZK

10.60

Distribution P (CZK)

30/07/2013 CZK

15.30

Distribution P (CZK)

31/01/2013 CZK

13.45

Distribution P (CZK)

30/07/2012 CZK

13.59

Distribution P (CZK)

31/01/2012 CZK

14.75

Distribution P (CZK)

28/07/2011 CZK

12.90

Distribution X (CZK)

16/10/2013 CZK

381.05

Distribution X (CZK)

17/10/2012 CZK

180.65

* H κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF της 19ης Δεκεμβρίου 2003.
Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο
τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης.
Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά
έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων.
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται
για χρονικό διάστημα κάτω του έτους.
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ING International - Czech Bond
(σε CZK)

Οικονομικές καταστάσεις
Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/06/2014
Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

Σημειώσεις
6,351,679,025.97

Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι

6,351,679,025.97

Τραπεζικά διαθέσιμα
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

111,040,903.71
4

64,429,455.59
6,527,149,385.27

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4

Σύνολο παθητικού
Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους

(11,892,426.41)
(11,892,426.41)
6,515,256,958.86

Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του
καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις
30/06/2014
Σύνολο εσόδων

Σημειώσεις

137,145,269.42

Τόκοι από ομόλογα και άλλους χρεωστικούς τίτλους

137,145,269.42

Σύνολο εξόδων
Προμήθεια διαχείρισης
Πάγια Έξοδα για Υπηρεσίες
Φόρος συνδρομής

Καθαρά έσοδα επενδύσεων

Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από συνάλλαγμα
Μεταβολές στα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
(ζημίες) από χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών

Αποτέλεσμα των συναλλαγών

(91,124,665.82)
5
6
8

(65,085,185.15)
(22,777,732.65)
(3,261,748.02)
46,020,603.60
443,505,983.51
(11,763,585.09)
71.66
(132,269,225.94)
345,493,847.74

Εγγραφές

111,329,002.33

Εξαγορές

(693,675,939.72)

Διανομής

(4,319,496.85)

Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη του έτους

6,756,429,545.36

Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους

6,515,256,958.86

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - Czech Bond
(σε CZK)

Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/06/2014
Ποσότητα/
Ονομαστική
αξία

Ονομασία

Νόμισμα

Χρηματιστηριακή αξία
σε CZK

%
επί
της
ΚΑΕ

Μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς που
έχουν εισαχθεί σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών και/ή που
διαπραγματεύονται σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά

Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι
Δημοκρατία της Τσεχίας
100,000,000 CESKE DRAHY AS 25/07/2018 FRN
600,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
0.500% 28/07/2016
310,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
0.850% 17/03/2018
493,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
1.500% 29/10/2019
100,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
2.400% 17/09/2025
230,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
2.500% 25/08/2028
517,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
3.750% 12/09/2020
580,860,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
3.850% 29/09/2021
229,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
4.000% 11/04/2017
97,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
4.200% 04/12/2036
300,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
4.600% 18/08/2018
567,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
4.700% 12/09/2022
460,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
5.000% 11/04/2019
550,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
5.700% 25/05/2024

CZK

99,507,400.00

1.53

CZK

602,519,988.00

9.25

CZK

314,867,000.00

4.83

CZK

515,431,500.00

7.91

CZK

107,459,999.00

1.65

CZK

238,625,000.00

3.66

CZK

606,906,300.00

9.32

CZK

693,198,324.00

10.64

CZK

252,289,300.00

3.87

CZK

118,689,200.97

1.82

CZK

351,330,000.00

5.39

CZK

716,858,100.00

11.00

CZK

556,646,000.00

8.54

CZK

762,300,000.00

11.70

5,936,628,111.97

91.11

Σλοβακία
200,000,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND
02/09/2015 FRN

CZK

203,610,914.00

3.13

203,610,914.00

3.13

Ισπανία
100,000,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 3.934%
30/03/2017 EMTN

CZK

105,970,000.00

1.63

105,970,000.00

1.63

105,470,000.00

1.62

105,470,000.00

1.62

Γαλλία
100,000,000 CREDIT AGRICOLE CORPORATE &
INVESTMENT BANK SA 3.810% 04/05/2016
EMTN

Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

CZK

6,351,679,025.97

97.49

6,351,679,025.97

97.49

Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού
στις 30/06/2014
Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών
Τραπεζικά διαθέσιμα
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
Σύνολο καθαρού ενεργητικού

% επί
της
ΚΑΕ

6,351,679,025.97

97.49

111,040,903.71

1.70

52,537,029.18

0.81

6,515,256,958.86 100.00

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - Czech Equity
(σε CZK)

Στατιστικά στοιχεία
Καθαρό ενεργητικό

30/06/2014 CZK
30/06/2013 CZK
30/06/2012 CZK

7,700,971,630.65
7,122,099,753.74
7,414,278,073.50

Capitalisation P (CR) (CZK)

30/06/2014 CZK
30/06/2013 CZK
30/06/2012 CZK

2,968.04
2,488.66
2,379.96

Capitalisation P (SR) (EUR)

30/06/2014 EUR
30/06/2013 EUR
30/06/2012 EUR

112.61
99.78
97.08

Distribution P (CR) (CZK)

30/06/2014 CZK
30/06/2013 CZK
30/06/2012 CZK

662.28
565.58
551.11

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Χαρτοφυλακίου σε %*

30/06/2014

35.32%

Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή

Αριθμός μετοχών
Capitalisation P (CR) (CZK)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

1,876,982
2,007,605
2,196,530

Capitalisation P (SR) (EUR)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

672,020
756,003
820,635

Distribution P (CR) (CZK)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

79,686
294,295
276,907

Μέρισμα
Distribution P (CR) (CZK)

30/01/2014 CZK

1.00

Distribution P (CR) (CZK)

30/07/2013 CZK

9.75

Distribution P (CR) (CZK)

31/01/2013 CZK

1.55

Distribution P (CR) (CZK)

30/07/2012 CZK

8.93

Distribution P (CR) (CZK)

31/01/2012 CZK

1.55

Distribution P (CR) (CZK)

28/07/2011 CZK

7.00

Tρέχουσες επιβαρύνσεις σε %*
Capitalisation P (CR) (CZK)

30/06/2014

2.51%

Capitalisation P (SR) (EUR)

30/06/2014

2.51%

Distribution P (CR) (CZK)

30/06/2014

2.51%

* H κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF της 19ης Δεκεμβρίου 2003.
Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο
τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης.
Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά
έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων.
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται
για χρονικό διάστημα κάτω του έτους.
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ING International - Czech Equity
(σε CZK)

Οικονομικές καταστάσεις
Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/06/2014
Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

Σημειώσεις
7,585,685,245.88

Μετοχές
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

7,360,959,446.84
224,725,799.04

Τραπεζικά διαθέσιμα
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

139,505,447.97
4

53,104,977.99
7,778,295,671.84

Τραπεζικές υπεραναλήψεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4

Σύνολο παθητικού
Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους

(7,739,351.80)
(69,584,689.39)
(77,324,041.19)
7,700,971,630.65

Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του
καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις
30/06/2014
Σύνολο εσόδων

Σημειώσεις

Μερίσματα
Τραπεζικοί τόκοι
Άλλα έσοδα

304,793,215.45

9

Σύνολο εξόδων
Προμήθεια διαχείρισης
Πάγια Έξοδα για Υπηρεσίες
Φόρος συνδρομής
Τραπεζικοί τόκοι

Καθαρά έσοδα επενδύσεων

Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από συνάλλαγμα
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από συνάλλαγμα
Μεταβολές στα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
(ζημίες) από χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών
Μεταβολές στα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
(ζημίες) από παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα

Αποτέλεσμα των συναλλαγών

279,305,848.22
29,045.72
25,458,321.51
(183,498,741.24)

5
6
8

(152,908,022.14)
(26,758,903.60)
(3,828,555.01)
(3,260.49)
121,294,474.21
400,725,480.20
(285,306,180.75)
3,993.95
(10,630.62)
21,610,381.73
(11,131,012.31)
1,084,253,650.01
(21.20)
1,331,440,135.22

Εγγραφές

243,387,617.63

Εξαγορές

(993,002,972.46)

Διανομής

(2,952,903.48)

Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη του έτους

7,122,099,753.74

Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους

7,700,971,630.65

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - Czech Equity
(σε CZK)

Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/06/2014
Ποσότητα/
Ονομαστική
αξία

Ονομασία

Νόμισμα

Χρηματιστηριακή αξία
σε CZK

%
επί
της
ΚΑΕ

Ποσότητα/
Ονομαστική
αξία

Νόμισμα

Ονομασία

630,408 RICHTER GEDEON NYRT

Μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς που
έχουν εισαχθεί σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών και/ή που
διαπραγματεύονται σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά

Μετοχές

2,300,000 BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE
19,475,750 OMV PETROM SA
736,000 SOCIETATEA COMERCIALA DE
DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI
ELECT- ELECTRICA SA
1,078,603 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE
NATURALE ROMGAZ SA
176,058 TRANSELECTRICA SA

Δημοκρατία της Τσεχίας
CZK

772,389,585.00

10.03

164,146 KOMERCNI BANKA AS

CZK

756,713,060.00

9.83

20,989 PHILIP MORRIS CR AS

CZK

218,810,325.00

2.84

294,659 PIVOVARY LOBKOWICZ GROUP AS

CZK

47,115,974.10

0.61

292,602 TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS

CZK

83,098,968.00

1.08

403,647 UNIPETROL AS

CZK

52,474,110.00

0.68

1,930,602,022.10

25.07

61,405 TRANSGAZ SA MEDIAS

PLN

21,919,343.22

0.28

PLN

29,870,386.90

0.39

PLN

37,465,657.20

0.49

PLN

236,783,123.46

3.07

40,360 BANK ZACHODNI WBK SA

PLN

98,325,684.17

1.28

21,541 BRE BANK SA

PLN

71,820,213.55

0.93

21,593 CCC SA

PLN

16,180,737.02

0.21

202,000 CYFROWY POLSAT SA

PLN

29,807,005.67

0.39

146,800 ENEA SA

PLN

15,313,434.17

0.20

PLN

10,896,418.79

0.14

333,681 GETIN HOLDING SA

PLN

6,873,461.84

0.09

43,804 GRUPA AZOTY SA

PLN

20,964,346.22

0.27

18,983 GRUPA KETY SA

PLN

28,443,595.12

0.37

80,550 GRUPA LOTOS SA

PLN

19,676,901.98

0.26

PLN

4,312,426.77

0.06

PLN

9,773,953.98

0.13

PLN

205,223,158.26

2.66

PLN

4,336,271.65

0.06

110,000 ASSECO POLAND SA
47,388 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
206,294 BANK PEKAO SA

41,045 EUROCASH SA

2,933 INTEGER.PL SA
31,498 JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA
249,771 KGHM POLSKA MIEDZ SA
7,359 KRUK SA
1,019 LPP SA

PLN

56,512,292.23

0.73

PLN

35,735,349.53

0.46

953,588 NETIA SA

PLN

32,675,149.88

0.42

767,321 PGE SA

PLN

109,679,241.43

1.42

45,294 LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA

305,016 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
1,815,697 POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO SA
878,115 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI
BANK POLSKI SA
76,731 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN
SA
687,761 SYNTHOS SA
1,122,630 TAURON POLSKA ENERGIA SA

PLN

82,564,989.77

1.07

PLN

62,934,984.95

0.82

PLN

218,565,796.22

2.84

PLN

224,801,227.10

2.92

PLN

20,070,087.59

0.26

PLN

38,319,218.21

0.50

150,000 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

PLN

9,606,218.19

0.12

246,052 TVN SA

PLN

25,179,555.02

0.33

1,784,630,230.09

23.17

884,418 ERSTE GROUP BANK AG
353,399 VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER
VERSICHERUNG GRUPPE
368,107 VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER
VERSICHERUNG GRUPPE

697,253 OTP BANK PLC

176,981,373.45

2.30

RON

135,813,668.70

1.76

RON

58,782,111.40

0.76

RON

50,696,088.42

0.66

RON

234,366,239.04

3.05

RON

24,805,171.51

0.32

RON

79,209,068.90

1.03

760,653,721.42

9.88
0.39

PLN

29,954,239.62

CZK

249,112,033.50

3.23

279,066,273.12

3.62
0.17

Ηνωμένο Βασίλειο
133,040 STOCK SPIRITS GROUP PLC

CZK

13,437,040.00

2,217,208 STOCK SPIRITS GROUP PLC

GBP

227,072,090.68

2.95

240,509,130.68

3.12

Ολλανδία
497,892 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP NV

CZK

62,485,446.00

0.81

62,485,446.00

0.81

Σλοβακία
8,500 SLOVNAFT AS

EUR

7,403,403.81

0.10

7,403,403.81

0.10

7,360,959,446.84

95.58

Αμοιβαία Κεφάλαια κλειστού τύπου
Ρουμανία
42,072,658 SC FONDUL PROPRIETATEA SA

RON

224,725,799.04

2.92

224,725,799.04

2.92

224,725,799.04

2.92

Άλλες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς
Δικαιώματα
Δημοκρατία της Τσεχίας
139,973 SKODA PLZEN AS
84,008 VODNI STAVBY AS

CZK

0.00

CZK

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Αυστρία
EUR

147,265,378.73

1.91

CZK

572,218,446.00

7.44

EUR

379,204,451.55

4.92

CZK

393,874,490.00

5.11

1,492,562,766.28

10 BANK AUSTRIA CRED

Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

19.38

HUF

70,649,938.20

0.92

HUF

220,874,061.78

2.87

HUF

268,873,177.97

3.49

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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RON

415,533 PEGAS NONWOVENS SA

Ουγγαρία
2,322,470 MAGYAR TELEKOM
TELECOMMUNICATIONS PLC
205,822 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC

3.15

10.43

136,042 KERNEL HOLDING SA

Αυστρία
227,132 ERSTE GROUP BANK AG

242,649,275.39

803,046,453.34

Λουξεμβούργο

Πολωνία
40,000 ALIOR BANK SA

%
επί
της
ΚΑΕ

Ρουμανία
15,789,580 BANCA TRANSILVANIA

1,276,677 CEZ AS

HUF

Χρηματιστηριακή αξία
σε CZK

25

EUR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,585,685,245.88

98.50

Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
για τo έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014
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ING International - Czech Equity
(σε CZK)

Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού
στις 30/06/2014
Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών
Τραπεζικά διαθέσιμα
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
Σύνολο καθαρού ενεργητικού

% επί
της
ΚΑΕ

7,585,685,245.88

98.50

139,505,447.97

1.81

(24,219,063.20)

(0.31)

7,700,971,630.65 100.00

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - Hungarian Bond
(σε HUF)

Στατιστικά στοιχεία
Καθαρό ενεργητικό

30/06/2014 HUF
30/06/2013 HUF
30/06/2012 HUF

7,200,198,057.42
-

30/06/2014 HUF
30/06/2013 HUF
30/06/2012 HUF

532,046.03
-

Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή
Capitalisation I (HUF)

Αριθμός μετοχών
Capitalisation I (HUF)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

13,533
-

Capitalisation I (HUF)

30/06/2014

0.56%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Χαρτοφυλακίου σε %*

30/06/2014

115.65%

Tρέχουσες επιβαρύνσεις σε %*

* H κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF της 19ης Δεκεμβρίου 2003.
Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο
τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης.
Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά
έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων.
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται
για χρονικό διάστημα κάτω του έτους.
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ING International - Hungarian Bond
(σε HUF)

Οικονομικές καταστάσεις
Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/06/2014
Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

Σημειώσεις
6,666,578,706.00

Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι
Μέσα της χρηματαγοράς

6,586,960,566.00
79,618,140.00

Τραπεζικά διαθέσιμα
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

403,145,685.20
4

474,783,731.84
7,544,508,123.04

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4

Σύνολο παθητικού
Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου

(344,310,065.62)
(344,310,065.62)
7,200,198,057.42

Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του
καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 29/01/2014
έως 30/06/2014
Σύνολο εσόδων

Σημειώσεις

93,766,188.22

Τόκοι από ομόλογα και άλλους χρεωστικούς τίτλους
Τραπεζικοί τόκοι

93,763,206.77
2,981.45

Σύνολο εξόδων
Προμήθεια διαχείρισης
Πάγια Έξοδα για Υπηρεσίες
Φόρος συνδρομής

Καθαρά έσοδα επενδύσεων

Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από συνάλλαγμα
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από συνάλλαγμα
Μεταβολές στα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
(ζημίες) από χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών

Αποτέλεσμα των συναλλαγών
Εγγραφές

Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου

Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου

(13,515,919.75)
5
6
8

(9,611,875.10)
(3,604,453.10)
(299,591.55)
80,250,268.47
81,241,567.50
(6,013,712.65)
2,110,704.78
(2,802,237.16)
238,320,369.98
393,106,960.92
6,807,091,096.50
7,200,198,057.42

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - Hungarian Bond
(σε HUF)

Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/06/2014
Ποσότητα/
Ονομαστική
αξία

Ονομασία

Νόμισμα

Χρηματιστηριακή αξία
σε HUF

%
επί
της
ΚΑΕ

Μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς που
έχουν εισαχθεί σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών και/ή που
διαπραγματεύονται σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά

Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι
Ουγγαρία
70,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND
20/05/2019 FRN
440,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.000%
25/04/2018
356,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 5.500%
12/02/2016
427,920,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 5.500%
20/12/2018
739,040,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 5.500%
22/12/2016
280,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.000%
24/11/2023
601,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.500%
24/06/2019
329,480,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.750%
22/10/2028
652,020,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.750%
24/02/2017
878,560,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.750%
24/11/2017
526,880,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.000%
24/06/2022
300,130,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.500%
12/11/2020
270,740,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.750%
24/08/2015
50,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 8.000%
12/02/2015

HUF

67,858,280.00

0.94

HUF

452,501,280.00

6.28

HUF

374,109,720.00

5.20

HUF

467,459,808.00

6.49

HUF

789,442,528.00

10.96

HUF

317,016,000.00

4.40

HUF

687,063,200.00

9.54

HUF

393,695,652.00

5.47

HUF

718,917,252.00

9.98

HUF

987,852,864.00

13.73

HUF

629,042,032.00

8.74

HUF

362,797,144.00

5.04

HUF

287,498,806.00

3.99

HUF

51,706,000.00

0.72

6,586,960,566.00

91.48

6,586,960,566.00

91.48

Μέσο της χρηματαγοράς
Ουγγαρία
81,000,000 HUNGARY TREASURY BILLS ZCP
01/04/2015

Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

HUF

79,618,140.00

1.11

79,618,140.00

1.11

79,618,140.00

1.11

6,666,578,706.00

92.59

Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού
στις 30/06/2014
Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

% επί
της
ΚΑΕ

6,666,578,706.00

92.59

Τραπεζικά διαθέσιμα

403,145,685.20

5.60

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού

130,473,666.22

1.81

Σύνολο καθαρού ενεργητικού

7,200,198,057.42 100.00

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - Hungarian Short Term Government Bond
(σε HUF)

Στατιστικά στοιχεία
Καθαρό ενεργητικό

30/06/2014 HUF
30/06/2013 HUF
30/06/2012 HUF

1,521,391,508.95
-

30/06/2014 HUF
30/06/2013 HUF
30/06/2012 HUF

508,648.48
-

Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή
Capitalisation I (HUF)

Αριθμός μετοχών
Capitalisation I (HUF)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

2,991
-

Capitalisation I (HUF)

30/06/2014

0.41%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Χαρτοφυλακίου σε %*

30/06/2014

(16.26%)

Tρέχουσες επιβαρύνσεις σε %*

* H κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF της 19ης Δεκεμβρίου 2003.
Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο
τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης.
Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά
έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων.
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται
για χρονικό διάστημα κάτω του έτους.
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ING International - Hungarian Short Term Government Bond
(σε HUF)

Οικονομικές καταστάσεις
Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/06/2014
Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

Σημειώσεις
1,497,562,566.50

Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι
Μέσα της χρηματαγοράς

541,435,286.40
956,127,280.10

Τραπεζικά διαθέσιμα
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

9,121,760.09
4

15,241,007.88
1,521,925,334.47

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4

Σύνολο παθητικού
Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου

(533,825.52)
(533,825.52)
1,521,391,508.95

Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του
καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 29/01/2014
έως 30/06/2014
Σύνολο εσόδων

Σημειώσεις

12,450,583.77

Τόκοι από ομόλογα και άλλους χρεωστικούς τίτλους

12,450,583.77

Σύνολο εξόδων
Προμήθεια διαχείρισης
Πάγια Έξοδα για Υπηρεσίες
Φόρος συνδρομής

Καθαρά έσοδα επενδύσεων

Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Μεταβολές στα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
(ζημίες) από χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών

Αποτέλεσμα των συναλλαγών

(1,818,248.14)
5
6
8

(1,324,511.20)
(441,503.79)
(52,233.15)
10,632,335.63
6,645,910.41
(344,963.00)
2,924,969.18
19,858,252.22

Εγγραφές

1,552,998,209.72

Εξαγορές

(51,464,952.99)

Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου

Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου

1,521,391,508.95

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - Hungarian Short Term Government Bond
(σε HUF)

Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/06/2014
Ποσότητα/
Ονομαστική
αξία

Ονομασία

Νόμισμα

Χρηματιστηριακή αξία
σε HUF

%
επί
της
ΚΑΕ

Μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς που
έχουν εισαχθεί σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών και/ή που
διαπραγματεύονται σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά

Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι
Ουγγαρία
71,500,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND
20/05/2019 FRN
40,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.750%
22/08/2014
417,670,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 8.000%
12/02/2015

HUF

69,312,386.00

HUF

40,202,000.00

4.56
2.64

HUF

431,920,900.40

28.39

541,435,286.40

35.59

541,435,286.40

35.59

HUF

328,174,177.80

21.56

HUF

27,938,176.00

1.84

HUF

49,668,400.00

3.26

HUF

209,180,560.64

13.75

HUF

168,997,915.66

11.11

HUF

132,185,250.00

8.69

HUF

39,982,800.00

2.63

956,127,280.10

62.84

Μέσα της χρηματαγοράς
Ουγγαρία
333,870,000 HUNGARY TREASURY BILLS ZCP
01/04/2015
28,000,000 HUNGARY TREASURY BILLS ZCP
06/08/2014
50,000,000 HUNGARY TREASURY BILLS ZCP
15/10/2014
211,840,000 HUNGARY TREASURY BILLS ZCP
21/01/2015
170,620,000 HUNGARY TREASURY BILLS ZCP
26/11/2014
135,000,000 HUNGARY TREASURY BILLS ZCP
27/05/2015
40,000,000 NATIONAL BANK OF HUNGARY
TREASURY BILL ZCP 09/07/2014

Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

956,127,280.10

62.84

1,497,562,566.50

98.43

Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού
στις 30/06/2014
Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών
Τραπεζικά διαθέσιμα
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
Σύνολο καθαρού ενεργητικού

% επί
της
ΚΑΕ

1,497,562,566.50

98.43

9,121,760.09

0.60

14,707,182.36

0.97

1,521,391,508.95 100.00

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - ING Index Linked Fund II - ING Polish Continuous Click
Fund Euro
(σε PLN)

Στατιστικά στοιχεία
Καθαρό ενεργητικό

30/06/2014 PLN
30/06/2013 PLN
30/06/2012 PLN

40,054,603.03
37,478,653.17
39,245,293.14

30/06/2014 PLN
30/06/2013 PLN
30/06/2012 PLN

1,521.89
1,385.74
1,335.24

Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή
Capitalisation P (PLN)

Αριθμός μετοχών
Capitalisation P (PLN)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

26,319
27,046
29,392

Capitalisation P (PLN)

30/06/2014

1.17%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Χαρτοφυλακίου σε %*

30/06/2014

74.50%

Tρέχουσες επιβαρύνσεις σε %*

* H κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF της 19ης Δεκεμβρίου 2003.
Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο
τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης.
Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά
έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων.
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται
για χρονικό διάστημα κάτω του έτους.

ING INVESTMENT MANAGEMENT

33

Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
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ING International - ING Index Linked Fund II - ING Polish Continuous Click
Fund Euro
(σε PLN)

Οικονομικές καταστάσεις
Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/06/2014
Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

Σημειώσεις
31,048,295.00

Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι

31,048,295.00

Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών
μέσων

4,654,312.34

Δικαιώματα προαίρεσης

Τραπεζικά διαθέσιμα
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

4,654,312.34
8,682,064.92
4

254,563.61
44,639,235.87

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4, 11

Σύνολο παθητικού
Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους

(4,584,632.84)
(4,584,632.84)
40,054,603.03

Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του
καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις
30/06/2014
Σύνολο εσόδων

Σημειώσεις

977,547.73

Τόκοι από ομόλογα και άλλους χρεωστικούς τίτλους
Τραπεζικοί τόκοι

855,248.57
122,299.16

Σύνολο εξόδων
Προμήθεια διαχείρισης
Πάγια Έξοδα για Υπηρεσίες
Φόρος συνδρομής
Τραπεζικοί τόκοι

Καθαρά έσοδα επενδύσεων

Πραγματοποιηθέντα κέρδη από παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από συνάλλαγμα
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από συνάλλαγμα
Μεταβολές στα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
(ζημίες) από χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών
Μεταβολές στα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
(ζημίες) από παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα

Αποτέλεσμα των συναλλαγών

(457,730.41)
5
6
8

(315,265.36)
(118,224.52)
(19,820.81)
(4,419.72)
519,817.32
978,973.91
(617,331.18)
161,892.24
(81,688.30)
37,211.24
2,673,005.86
3,671,881.09

Εγγραφές

1,049,990.69

Εξαγορές

(2,145,921.92)

Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη του έτους

37,478,653.17

Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους

40,054,603.03

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - ING Index Linked Fund II - ING Polish Continuous Click
Fund Euro
(σε PLN)

Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/06/2014
Ποσότητα/
Ονομαστική
αξία

Χρηματιστηριακή αξία
σε PLN

Νόμισμα

Ονομασία

%
επί
της
ΚΑΕ

Μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς που
έχουν εισαχθεί σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών και/ή που
διαπραγματεύονται σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά

Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι
Πολωνία
100,000 POLAND GOVERNMENT BOND ZCP
25/01/2016
11,100,000 POLAND GOVERNMENT BOND ZCP
25/07/2014
100,000 POLAND GOVERNMENT BOND ZCP
25/07/2015
11,100,000 POLAND GOVERNMENT BOND 25/01/2015
FRN
8,350,000 POLAND GOVERNMENT BOND 5.500%
25/04/2015
100,000 POLAND GOVERNMENT BOND 6.250%
24/10/2015

PLN

96,300.00

0.24

PLN

11,083,350.00

27.67

PLN

97,520.00

0.24

PLN

11,109,990.00

27.74

PLN

8,556,245.00

21.36

PLN

104,890.00

0.26

31,048,295.00

77.51

31,048,295.00

77.51

31,048,295.00

77.51

Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/06/2014
Ποσότητα

Ονομασία

Νόμισμα

Υποχρέωση
σε PLN

Χρηματιστηριακή αξία
σε PLN

Δικαιώματα προαίρεσης
1,700 CALL EURO STOXX 50 18/12/15 2800
458 CALL OTC SX5E 19/06/15 2500

EUR

3,359,460.79

EUR

1,294,851.55

4,654,312.34

Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων

4,654,312.34

Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού
στις 30/06/2014

% επί
της
ΚΑΕ

Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών
Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών
μέσων
Τραπεζικά διαθέσιμα

31,048,295.00

77.51

4,654,312.34

11.62

8,682,064.92

21.68

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού

(4,330,069.23) (10.81)

Σύνολο καθαρού ενεργητικού

40,054,603.03 100.00

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - Mixed Pension Funds
(σε EUR)

Στατιστικά στοιχεία
Καθαρό ενεργητικό

30/06/2014 EUR
30/06/2013 EUR
30/06/2012 EUR

75,598,041.01
54,090,013.49

Capitalisation I (EUR)

30/06/2014 EUR
30/06/2013 EUR
30/06/2012 EUR

275.62
245.68

Capitalisation P (EUR)

30/06/2014 EUR
30/06/2013 EUR
30/06/2012 EUR

270.89
244.32

Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή

Αριθμός μετοχών
Capitalisation I (EUR)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

305,461
273,855
219,731

Capitalisation P (EUR)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

437
437

Capitalisation I (EUR)

30/06/2014

0.49%

Capitalisation P (EUR)

30/06/2014

1.67%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Χαρτοφυλακίου σε %*

30/06/2014

64.25%

Tρέχουσες επιβαρύνσεις σε %*

* H κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF της 19ης Δεκεμβρίου 2003.
Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο
τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης.
Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά
έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων.
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται
για χρονικό διάστημα κάτω του έτους.
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ING International - Mixed Pension Funds
(σε EUR)

Οικονομικές καταστάσεις
Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του
καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 01/07/2013
έως 15/01/2014
Σύνολο εσόδων

Σημειώσεις

Μερίσματα
Τόκοι από ομόλογα και άλλους χρεωστικούς τίτλους
Τραπεζικοί τόκοι
Άλλα έσοδα

147,217.32

9

Σύνολο εξόδων
Πάγια Έξοδα για Υπηρεσίες
Φόρος συνδρομής
Τραπεζικοί τόκοι

Καθαρά έσοδα επενδύσεων

Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από συνάλλαγμα
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από συνάλλαγμα
Μεταβολές στα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
(ζημίες) από χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών

Αποτέλεσμα των συναλλαγών

25,473.41
58,346.03
288.40
63,109.48
(48,281.10)

6
8

(45,826.69)
(2,453.07)
(1.34)
98,936.22
11,909,744.04
(443,489.17)
623,602.31
(392,186.98)
617,258.70
(258,415.63)
(5,523,758.31)
6,631,691.18

Εγγραφές

9,718,517.86

Εξαγορές

(91,948,250.05)

Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου

Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου

75,598,041.01
-

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - Romanian Bond
(σε RON)

Στατιστικά στοιχεία
Καθαρό ενεργητικό

30/06/2014 RON
30/06/2013 RON
30/06/2012 RON

1,094,143,093.90
977,506,027.48
866,500,875.31

Capitalisation I (RON)

30/06/2014 RON
30/06/2013 RON
30/06/2012 RON

22,929.55
-

Capitalisation X (RON)

30/06/2014 RON
30/06/2013 RON
30/06/2012 RON

1,607.24
1,469.11
1,397.38

Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή

Αριθμός μετοχών
Capitalisation I (RON)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

46,846
-

Capitalisation X (RON)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

12,437
665,371
620,091

Capitalisation I (RON)

30/06/2014

0.81%

Capitalisation X (RON)

30/06/2014

1.60%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Χαρτοφυλακίου σε %*

30/06/2014

152.89%

Tρέχουσες επιβαρύνσεις σε %*

* H κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF της 19ης Δεκεμβρίου 2003.
Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο
τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης.
Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά
έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων.
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται
για χρονικό διάστημα κάτω του έτους.
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ING International - Romanian Bond
(σε RON)

Οικονομικές καταστάσεις
Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/06/2014
Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

Σημειώσεις
1,028,312,809.14

Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι

1,028,312,809.14

Τραπεζικά διαθέσιμα
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

42,753,434.74
4

90,319,317.48
1,161,385,561.36

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4

Σύνολο παθητικού
Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους

(67,242,467.46)
(67,242,467.46)
1,094,143,093.90

Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του
καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις
30/06/2014
Σύνολο εσόδων

Σημειώσεις

50,115,904.31

Τόκοι από ομόλογα και άλλους χρεωστικούς τίτλους
Τραπεζικοί τόκοι

50,004,751.45
111,152.86

Σύνολο εξόδων
Προμήθεια διαχείρισης
Πάγια Έξοδα για Υπηρεσίες
Φόρος συνδρομής
Τραπεζικοί τόκοι

Καθαρά έσοδα επενδύσεων

Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από συνάλλαγμα
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από συνάλλαγμα
Μεταβολές στα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
(ζημίες) από χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών

Αποτέλεσμα των συναλλαγών

(15,765,907.43)
5
6
8

(11,786,402.53)
(3,563,586.35)
(414,340.84)
(1,577.71)
34,349,996.88
31,965,403.82
(3,356,616.55)
570.36
(10,886.12)
30,769,445.10
93,717,913.49

Εγγραφές

1,079,584,843.53

Εξαγορές

(1,056,665,690.60)

Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη του έτους

Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους

977,506,027.48
1,094,143,093.90

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - Romanian Bond
Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/06/2014
Ποσότητα/
Ονομαστική
αξία

Ονομασία

Νόμισμα

Χρηματιστηριακή αξία
σε RON

(σε RON)
Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού
στις 30/06/2014
%
επί
της
ΚΑΕ

Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών
Τραπεζικά διαθέσιμα

Μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς που
έχουν εισαχθεί σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών και/ή που
διαπραγματεύονται σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
Σύνολο καθαρού ενεργητικού

% επί
της
ΚΑΕ

1,028,312,809.14

93.98

42,753,434.74

3.91

23,076,850.02

2.11

1,094,143,093.90 100.00

Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι
Ρουμανία
5,000,000 BANCA COMERCIALA ROMANA SA
10.300% 22/12/2019 EMTN
500,000 BANCA COMERCIALA ROMANA SA
7.700% 07/04/2020 EMTN
11,000,000 GARANTI BANK SA 5.470% 15/05/2019
15,890,000 GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 7.400%
30/10/2017
8,910,000 RAIFFEISEN BANK SA 5.350% 15/05/2019
12,000,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.750%
24/06/2019
76,500,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.750%
29/08/2016
53,470,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.600%
28/11/2018
107,600,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.750%
27/01/2016
15,100,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.750%
29/04/2020
10,280,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.800%
26/07/2027
43,760,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.800%
26/10/2015
125,800,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.850%
26/04/2023
100,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.850%
28/07/2014
118,300,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.900%
26/07/2017
54,940,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.950%
11/06/2021
40,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.000%
30/04/2015
130,950,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.000%
30/04/2016
131,560,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.750%
11/06/2017
11,000,000 UNICREDIT TIRIAC BANK SA 6.350%
15/06/2018

Υπερεθνικοί - Πολυεθνικοί
oργανισμοί

13,000,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.625%
16/03/2016 EMTN

RON

5,988,135.00

0.55

RON

474,996.87

0.04

RON

10,870,200.00

0.99

RON

15,702,658.49

1.44

RON

9,155,461.23

0.84

RON

12,646,776.00

1.16

RON

79,531,465.50

7.27

RON

58,796,146.70

5.37

RON

112,789,548.00

10.31

RON

16,675,987.00

1.52

RON

11,168,294.80

1.02

RON

45,621,550.40

4.17

RON

139,258,084.00

12.73

RON

100,266.00

0.01

RON

128,273,873.00

11.72

RON

61,602,573.80

5.63

RON

41,234.40

0.00

RON

138,415,459.50

12.65

RON

145,330,385.20

13.28

RON

10,942,800.00

1.00

1,003,385,895.89

91.70

RON

15,267,174.00

1.40

15,267,174.00

1.40

RON

3,736,500.00

0.34

RON

2,839,200.00

0.26

6,575,700.00

0.60

RON

1,593,535.50

0.14

RON

1,490,503.75

0.14

3,084,039.25

0.28

1,028,312,809.14

93.98

1,028,312,809.14

93.98

Ηνωμένες Πολιτείες
5,000,000 CITIGROUP FUNDING INC ZCP 20/11/2017
EMTN
3,000,000 JPMORGAN CHASE & CO 7.000%
05/09/2017 EMTN

Ηνωμένο Βασίλειο
1,500,000 LLOYDS TSB BANK PLC 9.050%
03/02/2020 EMTN
1,250,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
10.500% 03/11/2019 EMTN

Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - Romanian Equity
(σε RON)

Στατιστικά στοιχεία
Καθαρό ενεργητικό

30/06/2014 RON
30/06/2013 RON
30/06/2012 RON

410,329,308.93
322,340,641.07
293,779,974.00

Capitalisation I (RON)

30/06/2014 RON
30/06/2013 RON
30/06/2012 RON

22,939.67
-

Capitalisation X (RON)

30/06/2014 RON
30/06/2013 RON
30/06/2012 RON

908.03
743.68
657.33

Capitalisation I (RON)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

17,491
-

Capitalisation X (RON)

30/06/2014
30/06/2013
30/06/2012

10,007
433,438
446,927

Capitalisation I (RON)

30/06/2014

1.27%

Capitalisation X (RON)

30/06/2014

2.92%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Χαρτοφυλακίου σε %*

30/06/2014

(159.04%)

Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή

Αριθμός μετοχών

Tρέχουσες επιβαρύνσεις σε %*

* H κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF της 19ης Δεκεμβρίου 2003.
Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο
τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης.
Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά
έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων.
Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται
για χρονικό διάστημα κάτω του έτους.
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ING International - Romanian Equity
(σε RON)

Οικονομικές καταστάσεις
Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/06/2014
Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

Σημειώσεις
391,854,409.40

Μετοχές
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

321,852,381.69
70,002,027.71

Τραπεζικά διαθέσιμα
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

17,808,025.68
4

10,765,626.47
420,428,061.55

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4

Σύνολο παθητικού
Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους

(10,098,752.62)
(10,098,752.62)
410,329,308.93

Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του
καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις
30/06/2014
Σύνολο εσόδων

Σημειώσεις

Μερίσματα
Άλλα έσοδα

16,410,156.67
9

Σύνολο εξόδων
Προμήθεια διαχείρισης
Πάγια Έξοδα για Υπηρεσίες
Φόρος συνδρομής
Τραπεζικοί τόκοι

Καθαρά έσοδα επενδύσεων

Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από χαρτοφυλάκιο κινητών
αξιών
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από συνάλλαγμα
Πραγματοποιηθείσες ζημίες από συνάλλαγμα
Μεταβολές στα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή
(ζημίες) από χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών

Αποτέλεσμα των συναλλαγών

16,250,946.02
159,210.65
(10,167,750.33)

5
6
8

(8,758,227.24)
(1,259,505.22)
(149,374.32)
(643.55)
6,242,406.34
16,681,860.79
(20,980,132.64)
22.96
(0.14)
221,840.23
(356,345.35)
70,778,062.95
72,587,715.14

Εγγραφές

412,500,602.08

Εξαγορές

(397,099,649.36)

Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη του έτους

322,340,641.07

Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους

410,329,308.93

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ING International - Romanian Equity
(σε RON)

Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/06/2014
Ποσότητα/
Ονομαστική
αξία

Ονομασία

Νόμισμα

Χρηματιστηριακή αξία
σε RON

%
επί
της
ΚΑΕ

Ποσότητα/
Ονομαστική
αξία

56,736 RICHTER GEDEON NYRT

Μετοχές
RON

40,723,235.69

9.91

RON

20,587,981.49

5.02

4,583,434 COMPA-SIBIU

RON

2,704,226.06

0.66

17,000,000 CONCEFA SA SIBIU

RON

173,400.00

0.04

66,823,350 OMV PETROM SA

RON

32,208,854.70

7.85

3,815,200 ROPHARMA SA BRASOV

RON

1,390,640.40

0.34

75,585 SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
864,000 SOCIETATEA COMERCIALA DE
DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI
ELECT- ELECTRICA SA
1,060,139 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE
NATURALE ROMGAZ SA
90,433 SOCIETATEA NATIONALA
NUCLEARELECTRICA SA
521,359 TRANSELECTRICA SA

RON

2,253,188.85

0.55

RON

9,504,000.00

2.32

101,605 TRANSGAZ SA MEDIAS

RON

36,786,823.30

8.97

RON

729,794.31

0.18

RON

11,730,577.50

2.86

RON

20,930,630.00

5.10

179,723,352.30

43.80

1,662,712.45

0.41

PLN

22,546 ASSECO POLAND SA

PLN

977,718.13

0.24

57,482 BANK PEKAO SA

PLN

10,536,394.47

2.57

13,100 BANK ZACHODNI WBK SA

PLN

5,096,630.14

1.24

6,998 BRE BANK SA

PLN

3,726,067.97

0.91

18,516 EUROCASH SA

PLN

784,994.66

0.19

PLN

360,412.12

0.09

PLN

177,042.29

0.04

PLN

396,436.20

0.10

108,864 GETIN NOBLE BANK SA
754 INTEGER.PL SA
8,000 JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA
73,182 KGHM POLSKA MIEDZ SA

PLN

9,602,506.98

2.34

8,386 KRUK SA

PLN

789,129.97

0.19

240 LPP SA

PLN

2,125,572.80

0.52

PLN

2,343,003.29

0.57

221,307 NETIA SA

PLN

1,211,010.66

0.30

339,200 PGE SA

PLN

7,742,820.67

1.89

56,800 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
486,713 POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO SA
222,251 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI
BANK POLSKI SA
28,000 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN
SA
122,000 SYNTHOS SA

PLN

2,455,373.98

0.60

PLN

2,694,124.78

0.66

18,596 LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA

498,624 TAURON POLSKA ENERGIA SA
50,000 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

PLN

8,834,267.19

2.15

PLN

13,100,318.48

3.18

PLN

568,548.55

0.14

PLN

2,717,998.28

0.66

PLN

511,360.52

0.12

78,414,444.58

19.11

EUR

14,087,981.10

3.43

EUR

8,234,774.10

2.01

22,322,755.20

5.44

CZK

9,081,945.84

2.21

14,000 KOMERCNI BANKA AS

CZK

10,306,818.78

2.52

92,081 PIVOVARY LOBKOWICZ GROUP AS

CZK

2,351,333.17

0.57

21,740,097.79

5.30

HUF

4,726,881.56

1.15

4.00

PLN

1,291,769.37

0.31

1,931,803.66

0.48

3,223,573.03

0.79

321,852,381.69

78.44

Ρουμανία
48,107,753 SC FONDUL PROPRIETATEA SA

RON

41,035,913.31

10.00

3,853,600 SIF 1 BANAT CRISANA ARAD

RON

4,639,734.40

1.13

4,917,100 SIF 2 MOLDOVA BACAU

RON

6,687,256.00

1.63

6,330,200 SIF 4 MUNTENIA BUCURESTI

RON

5,317,368.00

1.30

6,516,000 SIF 5 OLTENIA CRAIOVA

RON

12,321,756.00

3.00

70,002,027.71

17.06

70,002,027.71

17.06

391,854,409.40

95.50

Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού
στις 30/06/2014
Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών
Τραπεζικά διαθέσιμα
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
Σύνολο καθαρού ενεργητικού

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

ING INVESTMENT MANAGEMENT

0.85

16,428,158.79

CZK

Ουγγαρία
27,582 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC

2.00

20,178 PEGAS NONWOVENS SA

Δημοκρατία της Τσεχίας
94,000 CEZ AS

8,213,794.71
3,487,482.52

36,737 KERNEL HOLDING SA

Αυστρία
136,060 ERSTE GROUP BANK AG
48,056 VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER
VERSICHERUNG GRUPPE

HUF
HUF

Αμοιβαία Κεφάλαια κλειστού τύπου

Πολωνία
19,000 ALIOR BANK SA

%
επί
της
ΚΑΕ

Λουξεμβούργο

Ρουμανία
2,183,243 BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE

Χρηματιστηριακή αξία
σε RON

Νόμισμα

133,380 OTP BANK PLC

Μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς που
έχουν εισαχθεί σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών και/ή που
διαπραγματεύονται σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά

22,750,411 BANCA TRANSILVANIA

Ονομασία

43

% επί
της
ΚΑΕ

391,854,409.40

95.50

17,808,025.68

4.34

666,873.85

0.16

410,329,308.93 100.00

ING INTERNATIONAL

Ετήσια έκθεση και πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
για τo έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
1-

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το ING INTERNATIONAL (το «Κεφάλαιο», ή η «Εταιρία» ή η «SICAV») είναι µία «Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόµενου Κεφαλαίου»
(«ΕΕΜΚ») («Société d'Investissement à Capital Variable» («SICAV»), που έχει συσταθεί µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας (société
anonyme) στις 18 Μαΐου 1994 για απεριόριστη διάρκεια, και διέπεται από το Μέρος 1 του Νόµου της 17ης ∆εκεµβρίου 2010 του
Λουξεµβούργου περί Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε.
Το καταστατικό της εταιρείας δηµοσιεύτηκε στο «Mémorial, Récueil Spécial des Sociétés et Associations» του Grand-Duché de
Luxembourg («Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, Ειδικό Τεύχος Εταιριών και Συλλόγων» του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου) και
κατατέθηκε στη Γραµµατεία του Πρωτοδικείου του Λουξεµβούργου, όπου µπορεί κανείς να το συµβουλευθεί και να παραλάβει
αντίγραφα µε καταβολή των εξόδων γραµµατείας.
Το Κεφάλαιο είναι καταχωρισµένο στο Μητρώο Εταιριών του Λουξεµβούργου µε τον αριθµό B 47 586.
Το Κεφάλαιο διαθέτει προς το παρόν στους επενδυτές τις ακόλουθες κατηγορίες µετοχών:
Ονοµασία Kατηγορίας Μετοχών

Περιγραφή

Capitalisation P
Capitalisation P (CR)

Μετοχές κεφαλαιοποίησης για ατοµικούς επενδυτές
Μετοχές κεφαλαιοποίησης για ατοµικούς επενδυτές στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας
Μετοχές κεφαλαιοποίησης για ατοµικούς επενδυτές στη ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας που
διατίθενται µε την ονοµασία «Viségrad Equity»
Μετοχές κεφαλαιοποίησης αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές µε ελάχιστο ποσό
εγγραφής 250,000 EUR
Μετοχές κεφαλαιοποίησης για ατοµικούς επενδυτές οι οποίες διαφέρουν από την κατηγορία
«Ρ» από το γεγονός ότι προϋποθέτουν υψηλότερη προµήθεια διαχείρισης και διανέµονται σε
χώρες στις οποίες οι συνθήκες αγοράς απαιτούν υψηλότερη διάρθρωση εξόδων
Μετοχές διανοµής για ατοµικούς επενδυτές
Μετοχές διανοµής για ατοµικούς επενδυτές στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας
Μετοχές διανοµής για ατοµικούς επενδυτές οι οποίες διαφέρουν από την κατηγορία «Ρ» από
το γεγονός ότι προϋποθέτουν υψηλότερη προµήθεια διαχείρισης και διανέµονται σε χώρες
στις οποίες οι συνθήκες αγοράς απαιτούν υψηλότερη διάρθρωση εξόδων

Capitalisation P (SR)
Capitalisation I
Capitalisation X
Distribution P
Distribution P (CR)
Distribution X
Μεταβολές

Το τµήµα ING International - Mixed Pension Funds ρευστοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2014.
Το τµήµα ING International - Hungarian Short Term Government Bond τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιανουαρίου 2014.
Το τµήµα ING International - Hungarian Bond τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιανουαρίου 2014.
Eπενδυτικές πολιτικές
Οι µέτοχοι ενηµερώνονται ότι οι επενδυτικές πολιτικές εκάστου τµήµατος περιγράφονται αναλυτικά στο ενηµερωτικό δελτίο, το οποίο
τίθεται στη διάθεση των µετόχων στη Θεµατοφύλακα τράπεζα και στην εταιρική έδρα της Εταιρίας καθώς επίσης και στα
χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα τα οποία αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Το ενηµερωτικό δελτίο αποστέλλεται επίσης δωρεάν σε
όσους το ζητήσουν.
2-

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται και παρουσιάζονται σύµφωνα µε τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές και κανονιστικές
διατάξεις που ισχύουν στο Λουξεµβούργο.
Μετατροπή ξένων νοµισµάτων
Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται στο λογιστικό νόµισµα εκάστου τµήµατος. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που
εκφράζονται σε άλλα νοµίσµατα από το λογιστικό νόµισµα του τµήµατος µετατρέπονται στο εν λόγω νόµισµα µε βάση τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν την ηµεροµηνία κλεισίµατος.
Τα έσοδα και τα έξοδα που εκφράζονται σε άλλα νοµίσµατα από το λογιστικό νόµισµα του τµήµατος µετατρέπονται στο εν λόγω
νόµισµα µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής.
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Τα διάφορα στοιχεία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων αντιστοιχούν στο άθροισµα των αντίστοιχων στοιχείων των
οικονοµικών καταστάσεων εκάστου τµήµατος, τα οποία έχουν µετατραπεί εφόσον απαιτείται σε Eυρώ µε βάση τις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες που ισχύουν την ηµεροµηνία κλεισίµατος.
Στις 30 Ιουνίου 2014, οι συντελεστές συναλλαγµατικής ισοτιµίας που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι εξής:
1 EUR =

1 PLN =

27.4500
0.8007
309.5101
142.0285
4.1577
4.3837
1.3692

CZK
GBP
HUF
JPY
PLN
RON
USD

1 CZK =

0.2405 EUR

1 HUF =

0.0364
0.0292
11.2754
0.1515
0.1597
0.0499

EUR
GBP
HUF
PLN
RON
USD

1 RON =

6.2619
0.2281
0.1827
70.6052
0.9485

CZK
EUR
GBP
HUF
PLN

0.0032 EUR

Αποτίµηση κινητών αξιών
Οι κινητές αξίες που είναι εισηγµένες σε επίσηµη αγορά ή σε οποιαδήποτε άλλη ρυθµιζόµενη αγορά αποτιµώνται στην τελευταία
διαθέσιµη τιµή τους. Σε περίπτωση που οι ως άνω κινητές αξίες διαπραγµατεύονται σε περισσότερες αγορές, η αποτίµηση γίνεται µε
βάση την τελευταία διαθέσιµη τιµή στην κυριότερη αγορά στην οποία είναι εισηγµένες οι εν λόγω κινητές αξίες.
Οι κινητές αξίες που δεν είναι εισηγµένες ή που δεν διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήριο αξιών ή σε οποιαδήποτε άλλη ρυθµιζόµενη
αγορά καθώς επίσης και οι κινητές αξίες που είναι εισηγµένες ή διαπραγµατεύονται σε τέτοιες αγορές αλλά των οποίων η τελευταία
διαθέσιµη τιµή δεν είναι αντιπροσωπευτική, αποτιµώνται στην πιθανή τους αξία εκποίησης που εκτιµάται µε σύνεση και καλή πίστη
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της SICAV ή υπό την καθοδήγηση αυτού.
Τα µέσα τής χρηµαταγοράς και οι άλλες βραχυπρόθεσµες κινητές αξίες αποτιµώνται µε τη µέθοδο της γραµµικής απόσβεσης υπό την
προϋπόθεση ότι, τη χρονική στιγµή της κτήσης τους από την Εταιρία, τα εν λόγω µέσα ή οι εν λόγω κινητές αξίες διαθέτουν αρχική ή
εναποµένουσα διάρκεια λήξης κάτω των 12 µηνών, και εφόσον προκύπτει ότι η τελευταία διαθέσιµη τιµή στην κύρια αγορά τής εν λόγω
κινητής αξίας δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτική της τιµής της αξίας αυτής.
Οι επενδύσεις σε επενδυτικά κεφάλαια ανοιχτού τύπου, είτε είναι εισηγµένα είτε όχι, αποτιµώνται µε βάση την τελευταία διαθέσιµη
καθαρή λογιστική αξία τους ανά µετοχή/µερίδιο.
Αποτίµηση παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων
Τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που είναι εισηγµένα σε ρυθµιζόµενη αγορά αποτιµώνται στην τελευταία διαθέσιµη
δηµοσιευµένη τιµή που εφαρµόζεται κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος.
Τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που δεν είναι εισηγµένα σε ρυθµιζόµενη αγορά αποτιµώνται µέσω αναγνωρισµένης από την
αγορά αναλογιστικής µεθόδου.
Οι θετικές εύλογες τιµές (fair values) των παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων αναφέρονται στην «Ανάλυση του Καθαρού
Ενεργητικού» στα στοιχεία ενεργητικού ενώ οι αρνητικές εύλογες αξίες (fair values) αναφέρονται στα στοιχεία παθητικού, στη γραµµή
«Σύνολο παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων».
Έσοδα
Τα µερίσµατα λαµβάνονται υπόψη ex-date, καθαρά από παρακρατούµενους φόρους.
Οι τόκοι υπολογίζονται σωρευτικά σε καθηµερινή βάση.
Οι τόκοι από οµόλογα και άλλους χρεωστικούς τίτλους προσαρµόζονται προσαυξανόµενοι µε τις υπό το άρτιο (discounts) και
αποµειούµενοι από τις υπέρ το άρτιο (premiums) διαφορές.
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ SWINGING SINGLE PRICING

Ένα τµήµα µπορεί να οδηγηθεί σε «αποµείωση» της καθαρής λογιστικής αξίας του ανά µετοχή σε περίπτωση που η τιµή στην οποία οι
επενδυτές εγγράφουν ή εξαγοράζουν µετοχές του τµήµατος δεν αντικατοπτρίζει τα έξοδα διαπραγµάτευσης και τις άλλες δαπάνες που
προκύπτουν σε περίπτωση που διενεργούνται από τον ∆ιαχειριστή Επενδύσεων συναλλαγές κινητών αξιών µε σκοπό τη διευθέτηση
χρηµατικών εισροών και εκροών που σχετίζονται µε τις ως άνω αναφερόµενες εγγραφές και εξαγορές.
Για να αντιµετωπιστεί το ως άνω ενδεχόµενο, ενδέχεται να τεθεί σε εφαρµογή µηχανισµός «Swing Pricing» για να διαφυλάξει τα
συµφέροντα των µετόχων του τµήµατος. Σε περίπτωση που µία οποιαδήποτε ηµέρα αποτίµησης, το σύνολο των καθαρών
συναλλαγών σε µετοχές ενός τµήµατος ξεπεράσει ένα προκαθορισµένο όριο, το οποίο ορίζεται και αναθεωρείται περιοδικά για κάθε
τµήµα από την Εταιρία ∆ιαχείρισης υπό την ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η καθαρή λογιστική αξία ανά µετοχή ενδέχεται να
προσαρµοστεί ανοδικά ή καθοδικά για να αντισταθµίσει αναµενόµενα έξοδα συναλλαγών που σχετίζονται µε τις ως άνω καθαρές
εισροές ή εκροές κεφαλαίου αντίστοιχα.
Οι καθαρές εισροές και οι καθαρές εκροές προσδιορίζονται από την Εταιρία ∆ιαχείρισης µε βάση τις τελευταίες διαθέσιµες
πληροφορίες τη χρονική στιγµή κατά την οποία υπολογίζεται η καθαρή λογιστική αξία ανά µετοχή.
Όλα τα τµήµατα του αµοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να υποβληθούν στο µηχανισµό προσαρµογής «swing pricing» µε εξαίρεση το
τµήµα ING International - ING Index Linked Fund II - ING Polish Continuous Click Fund Euro. Το εύρος της προσαρµογής της τιµής
ορίζεται από την Εταιρία ∆ιαχείρισης και αντικατοπτρίζει τα έξοδα διαπραγµάτευσης και τις άλλες δαπάνες. Το εν λόγω εύρος µπορεί
να ποικίλλει από τµήµα σε τµήµα.
Στις 30 Ιουνίου 2014, δεν εφαρµόστηκε µηχανισµός προσαρµογής «swinging pricing» στα τµήµατα του αµοιβαίου κεφαλαίου.
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ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η γραµµή «Άλλα στοιχεία ενεργητικού» περιλαµβάνει κυρίως δεδουλευµένους τόκους και εισπρακτέα.
Η γραµµή «Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» περιλαµβάνει κυρίως οφειλόµενες δαπάνες, πληρωτέα και ασφάλεια/εγγύηση (collateral)
που έχει ληφθεί σε χρηµατικά διαθέσιµα.
5-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της «Σύµβασης ∆ιαχείρισης Συλλογικού Χαρτοφυλακίου» που έχει συναφθεί από την
ING Investment Management Luxembourg S.A. και την SICAV, τα τµήµατα καταβάλλουν στην ING Investment Management
Luxembourg S.A. ετήσια προµήθεια διαχείρισης που υπολογίζεται επί του µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού εκάστης κατηγορίας
µετοχών όπως περιγράφεται παρακάτω. Η προµήθεια αυτή καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα.
Στις 30 Ιουνίου 2014, οι συντελεστές προµήθειας διαχείρισης έχουν ως εξής:
Συντελεστής προµήθειας διαχείρισης (ετησίως)
Κατηγορία Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία
P
X
I
P (CR)
P (SR)
(σε %)
(σε %)
(σε %)
(σε %)
(σε %)

Τµήµατα

ING International - Converging Europe Equity

1.50

2.00

ING International - Czech Bond

1.00

1.20

-

-

-

ING International - Czech Equity

-

-

-

2.00

2.00

-

-

0.40

-

-

-

-

0.30

-

-

0.80

-

-

-

-

-

1.20

0.50

-

-

-

2.50

1.00

-

-

ING International - Hungarian Bond (1)
ING International - Hungarian Short Term Government Bond
ING International - ING Index Linked Fund II - ING Polish
Continuous Click Fund Euro
ING International - Romanian Bond

(2)

ING International - Romanian Equity
(1)
(2)

-

-

-

Το τµήµα ING International - Hungarian Bond τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιανουαρίου 2014.
Το τµήµα ING International - Hungarian Short Term Government Bond τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιανουαρίου 2014.
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Για το τµήµα ING International - ING Index Linked Fund II - ING Polish Continuous Click Fund Euro, σε περίπτωση που επέλθουν
µεταβολές στο πολωνικό επιτόκιο εξαµήνου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει να µεταβάλει τους συντελεστές ως εξής:
Πολωνικό επιτόκιο 6 µηνών >12%: 2.80% ετησίως, µε ελάχιστο ποσό 50,000 EUR ετησίως,
Πολωνικό επιτόκιο 6 µηνών <12% και >6%: 1.80% ετησίως, µε ελάχιστο ποσό 50,000 EUR ετησίως,
Πολωνικό επιτόκιο 6 µηνών <6%: 0.80% ετησίως, µε ελάχιστο ποσό EUR 50,000 EUR ετησίως.
Σε περίπτωση που τα τµήµατα επενδύουν σε µερίδια/µετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ και/ή άλλων ΟΣΕ τα οποία διαχειρίζονται απευθείας ή µε
εκχώρηση εξουσιοδότησης από την Εταιρία ∆ιαχείρισης ή από οποιαδήποτε άλλη εταιρία µε την οποία η Εταιρία ∆ιαχείρισης διαθέτει
κοινό διοικητικό ή ελεγκτικό πλαίσιο, ή συµµετέχει ουσιαστικά απευθείας ή εµµέσως σε αυτή, η προµήθεια διαχείρισης που
καταβάλλεται από τους ΟΣΕΚΑ και/ή ΟΣΕ θα αφαιρείται από την προµήθεια διαχείρισης που καταβάλλεται στην Εταιρία ∆ιαχείρισης.
Η ING Investment Management Luxembourg S.A. έχει αναθέσει, µε δικά της έξοδα, τη διαχείριση των επιµέρους τµηµάτων στους
διαχειριστές επενδύσεων που αναφέρονται παρακάτω:
Τµήµατα
ING International - Converging Europe Equity
ING International - Czech Bond
ING International - Czech Equity

∆ιαχειριστές επενδύσεων
ING Investment Management (C.R) a.s.
ING Investment Management (C.R.) a.s.
ING Investment Management (C.R.) a.s.
ING Asset Management B.V., acting through its branch in
Bucharest, Romania
ING Asset Management B.V., acting through its branch in
Bucharest, Romania

ING International - Hungarian Bond (1)
ING International - Hungarian Short Term Government Bond (2)
ING International - ING Index Linked Fund II - ING Polish
Continuous Click Fund Euro
ING International - Mixed Pension Funds (3)

ING Asset Management B.V.
ING Asset Management B.V.
ING Asset Management B.V. acting through the branch
Bucharest, Romania
ING Investment Management (C.R.) a.s.

ING International - Romanian Bond
ING International - Romanian Equity
(1)

Το τµήµα ING International - Hungarian Bond τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιανουαρίου 2014.
Το τµήµα ING International - Hungarian Short Term Government Bond τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιανουαρίου 2014.
(3)
Το τµήµα ING International - Mixed Pension Funds ρευστοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2014.
(2)
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ΠΑΓΙΑ ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι διάφορες κατηγορίες µετοχών εκάστου τµήµατος βαρύνονται µε πάγια έξοδα για υπηρεσίες. Τα πάγια έξοδα για υπηρεσίες
καταβάλλονται στην Εταιρία ∆ιαχείρισης η οποία τα χρησιµοποιεί για να πληρώνει, εν ονόµατι της Εταιρίας, τα διοικητικά έξοδα, την
προµήθεια θεµατοφυλακής, την αµοιβή του φορέα µεταβιβάσεων, τον βελγικό φόρο συνδροµής καθώς και άλλες τρέχουσες
λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες που χρεώνονται στην Εταιρία.
Τα πάγια έξοδα για υπηρεσίες είναι πάγια µε την έννοια ότι η Εταιρία ∆ιαχείρισης θα αναλάβει οιαδήποτε πλεονάζουσα δαπάνη που
υπερβαίνει τα πάγια έξοδα για υπηρεσίες που έχουν πληρωθεί για κάθε κατηγορία µετοχών εκάστου τµήµατος.
Η προµήθεια αυτή καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα.
Στις 30 Ιουνίου 2014, οι συντελεστές πάγιων εξόδων για υπηρεσίες έχουν ως εξής:
Συντελεστές πάγιων εξόδων για υπηρεσίες (ετησίως)
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία Κατηγορία
P
X
I
P (CR)
P (SR)
(σε %)
(σε %)
(σε %)
(σε %)
(σε %)

Τµήµατα

ING International - Converging Europe Equity

0.35

0.35

-

-

-

ING International - Czech Bond

0.35

0.35

-

-

-

ING International - Czech Equity

-

-

-

0.35

0.35

ING International - Hungarian Bond (1)

-

-

0.15

-

-

-

-

0.10

-

-

ING International - Hungarian Short Term Government Bond
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Συντελεστές πάγιων εξόδων για υπηρεσίες (ετησίως)
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία
P
X
I
P (CR)
P (SR)
(σε %)
(σε %)
(σε %)
(σε %)
(σε %)

Τµήµατα
ING International - ING Index Linked Fund II - ING Polish
Continuous Click Fund Euro
ING International - Romanian Bond

0.30

-

-

-

-

-

0.35

0.30

-

-

-

0.35

0.25

-

-

ING International - Romanian Equity
(1)
(2)
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Το τµήµα ING International - Hungarian Bond τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιανουαρίου 2014.
Το τµήµα ING International - Hungarian Short Term Government Bond τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιανουαρίου 2014.
ΕΞΟ∆Α ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Τα τµήµατα της SICAV βαρύνονται µε έξοδα συναλλαγών τα οποία ορίζονται ως προµήθειες µεσιτείας σχετιζόµενες µε τις αγορές ή
πωλήσεις µεταβιβάσιµων κινητών αξιών, µέσων τής χρηµαταγοράς και παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων (ή άλλων επιλέξιµων
στοιχείων ενεργητικού διαπραγµατευόµενων από τα τµήµατα) και/ή προµήθειες που σχετίζονται µε τις εγγραφές ή τις εξαγορές
µετοχών/µεριδίων ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ, εφόσον εφαρµόζεται.
Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, τα ποσά που αφορούν στα έξοδα συναλλαγών µε τα οποία βαρύνεται κάθε τµήµα,
αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Νόµισµα
EUR
CZK
CZK
HUF
HUF

Τµήµατα
ING International - Converging Europe Equity
ING International - Czech Bond
ING International - Czech Equity
ING International - Hungarian Bond (1)
ING International - Hungarian Short Term Government Bond (2)
ING International - ING Index Linked Fund II - ING Polish
Continuous Click Fund Euro
ING International - Mixed Pension Funds (3)
ING International - Romanian Equity
ING International - Romanian Bond

Έξοδα συναλλαγών
163,708
6,855,010
-

PLN

-

EUR
RON
RON

3,852
386,305
3,600

(1)

Το τµήµα ING International - Hungarian Bond τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιανουαρίου 2014.
Το τµήµα ING International - Hungarian Short Term Government Bond τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιανουαρίου 2014.
(3)
Το τµήµα ING International - Mixed Pension Funds ρευστοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2014.
(2)

8-

ΦΟΡΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ

Η Εταιρία υπόκειται στο Λουξεµβούργο σε φόρο συνδροµής («Τaxe d’abonnement») µε συντελεστή 0.01% ετησίως επί του καθαρού
ενεργητικού της για όλες τις µετοχές που διατίθενται αποκλειστικά σε θεσµικούς επενδυτές, καθώς επίσης και σε φόρο συνδροµής µε
συντελεστή 0.05% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού της για όλες τις άλλες µετοχές. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ανά τρίµηνο και
υπολογίζεται επί της καθαρής λογιστικής αξίας στο τέλος του αντίστοιχου ηµερολογιακού τριµήνου.
∆εν καταβάλλεται φόρος συνδροµής για το ενεργητικό που διακατέχει η Εταιρία σε άλλους ΟΣΕ που υπόκεινται ήδη στον ως άνω φόρο
στο Λουξεµβούργο.
9-

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Με συµφωνία που υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου 2012, η SICAV διόρισε την Goldman Sachs Europe για να ενεργεί ως Αντιπρόσωπος
δανεισµού κινητών αξιών για τη SICAV.
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Ένα σηµαντικό µέρος των εσόδων που προκύπτουν από το πρόγραµµα δανεισµού κινητών αξιών περιέρχεται στα συµµετέχοντα
τµήµατα (τουλάχιστον 82%), ενώ µέρος των εσόδων κατανέµεται ανάµεσα στην Εταιρία ∆ιαχείρισης (10%) για την παρακολούθηση,
διαχείριση του προγράµµατος και τον εξωτερικό αντιπρόσωπο δανεισµού κινητών αξιών (8%). Η διάρθρωση των εξόδων που
προκύπτει από τις δραστηριότητες δανεισµού κινητών αξιών βασίζεται στην παραγόµενη απόδοση και την προσφερόµενη πρόσοδο
από τους αντισυµβαλλόµενους δανειολήπτες κινητών αξιών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΙNG Investment Management Luxembourg και/ή οι
εξωτερικοί αντιπρόσωποι δανεισµού κινητών αξιών δεν χρεώνουν προµήθεια διαχείρισης.
Στις 30 Ιουνίου 2014, συµµετείχαν σε συναλλαγές δανεισµού κινητών αξιών τα τµήµατα της SICAV που αναφέρονται παρακάτω.
Η αξία των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείµενο δανεισµού και η Xρηµατιστηριακή αξία της ασφάλειας/εγγύησης (collateral) που
έχει ληφθεί για κάθε τµήµα αναφέρεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Τµήµατα
ING International - Czech Equity
ING International - Romanian Equity

Χρηµατιστηριακή αξία
458,983,772.10
6,296,155.28

Νόµισµα
CZK
RON

Χρηµατιστηριακή αξία της
1,233,622,978.60*
15,777,549.95*

∆ανεισµός
κινητών αξιών
25,458,321.51
159,210.65

* Σαν ασφάλεια/εγγύηση (collateral) χρησιµοποιούνται κυβερνητικά οµόλογα υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Στις 30 Ιουνίου 2014, οι εξουσιοδοτηµένοι δανειολήπτες είναι οι: Barclays Capital Securities Ltd. London, Citigroup Global Markets
Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, ING Bank N.V., London, Merrill
Lynch International, Morgan Stanley International Limited, Nomura International PLC, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Societe
Generale International και UBS AG
Τα έσοδα από συναλλαγές δανεισµού κινητών αξιών συµπεριλαµβάνονται στη γραµµή «Άλλα έσοδα».
10-

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Οι µέτοχοι ενηµερώνονται για τις εν λόγω µεταβολές στη Θεµατοφύλακα Τράπεζα, στην έδρα της Εταιρίας καθώς επίσης και στα
ιδρύµατα που είναι επιφορτισµένα µε τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες όπως αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Αποστέλλονται
επίσης δωρεάν εφόσον ζητηθούν.
11-

ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΕΓΓΥΗΣΗ (COLLATERAL)

Προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου που σχετίζεται µε τα εξωχρηµατιστηριακά (OTC) παράγωγα χρηµατοπιστωτικά
µέσα, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει/(έχει χορηγήσει) ασφάλεια/εγγύηση (collateral) από/προς τους παρακάτω αντισυµβαλλόµενους.
Στις 30 Ιουνίου 2014, η αξία της ληφθείσας/(χορηγηθείσας) ασφάλειας/εγγύησης (collateral) έχει ως εξής:

Τµήµατα

Αντισυµβαλλόµενος

Νόµισµα

Morgan Stanley

EUR

ING International - ING Index Linked Fund II - ING Polish
Continuous Click Fund Euro

Σύνολο
ασφάλειας/εγγύησης
(collateral) που έχει
ληφθεί
4,448,735.84

Η ασφάλεια/εγγύηση (collateral) που έχει ληφθεί σε χρηµατικά διαθέσιµα περιλαµβάνεται στη γραµµή «Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις».
12-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Σύµφωνα µε τον Βελγικό ∆ηµοσιονοµικό Νόµο της 22ας ∆εκεµβρίου 2003, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2004, εφαρµόσθηκε
ετήσιος φόρος µε συντελεστή 0.06% σε όλα τα χρηµατικά ποσά που προέρχονται από το Βέλγιο και συµπεριλήφθηκαν στην Εταιρία
στις 31 ∆εκεµβρίου του προηγουµένου έτους. Ο ως άνω συντελεστής ανήλθε στο 0.07% το 2005, στο 0.08% το 2007, στο 0.0965% το
2013 και θα ανέλθει στο 0.0925% από το 2014.
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Η Εταιρία έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Βελγικού Κράτους για να αναγνωρισθεί ότι ο ως άνω φόρος αντιβαίνει
στο Κοινοτικό ∆ίκαιο. Η ως άνω προσφυγή απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από άλλη προσφυγή της Εταιρίας
ενώπιον των δικαστηρίων του Βελγίου, το Πρωτοδικείο των Βρυξελλών εξέδοσε καταδικαστική απόφαση για το Βελγικό κράτος µε την
οποία του ζητά να επιστρέψει τα ποσά που έχουν καταβληθεί αδικαιολόγητα. Το Βελγικό κράτος άσκησε ωστόσο έφεση κατά της
απόφασης αυτής, η έκβαση της οποίας εξακολουθεί προς το παρόν να εκκρεµεί.
13-

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Tο τµήµα ING International - ING Index Linked Fund II - ING Polish Continuous Click Fund Euro έληξε στις 10 Ιουλίου 2014.
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Πρόσθετη ενηµέρωση για τους µετόχους
Μεθοδολογία υπολογισµού της συνολικής έκθεσης σύµφωνη µε τις διατάξεις της υπ' αρ. 11/512 Εγκυκλίου της CSSF
Προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach):
Για την παρακολούθηση και τη µέτρηση της συνολικής έκθεσης χρησιµοποιείται για όλα τα τµήµατα ή µεθοδολογία της προσέγγισης
βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach).

ING INVESTMENT MANAGEMENT

51

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
ING Investment Management
P.O. Box 90470
2509 LL The Hague
The Netherlands
Tel. +31 70 378 1800
e-mail: fundinfo@ingim.com
ή www.ingim.com

